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[...] E aprendi que se depende sempre

De tanta e muita diferente gente

Toda pessoa sempre é a marca das lições diárias

De outras tantas pessoas

É tão bonito quando a gente sente

Que a gente é tanta gente

Onde quer que a gente vá

É tão bonito quando a gente entende

Que nunca está sozinho

Por mais que pense estar

É tão bonito quando a gente pisa firme

Nessas linhas que estão

Nas palmas de nossas mãos

É tão bonito quando a gente vai a vida

Nos caminhos onde bate bem mais forte o coração!

 

(Gonzaguinha, “Caminhos Do Coração”)
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RESUMO

Neste trabalho objetivamos compreender como os professores do ensino 

técnico  constituem  a  sua  identidade  docente,  articulando  os  conhecimentos 

adquiridos na formação inicial com os saberes docentes no exercício da docência 

no  âmbito  da  escola.  A  pesquisa  foi  realizada  com professores  de  Educação 

Profissional,  no  ensino  técnico  federal,  em  que  por  meio  de  questionário, 

identificamos o perfil profissional. Através do método autobiográfico, realizamos as 

entrevistas de histórias de vida e pudemos apreender a dinâmica construtiva do 

modo  de  ser,  sentir-se  e  tornar-se  professor  ao  longo  das  trajetórias  de  vida 

pessoal e profissional, considerando a abordagem dialética do processo identitário 

individual e social, ou seja, a dimensão do “eu pessoal” e do “eu profissional” no 

desenvolvimento dos docentes.  A análise de conteúdo dos dados da pesquisa 

revelou que a constituição da identidade docente está imbricada aos processos de 

socialização primária e secundária vivenciados nas experiências  na família, na 

escola, nas referências pessoais e sociais, nas atividades pré-profissionais, e, de 

modo significativo e determinante, no exercício da docência no CEFET, no qual 

expressam uma identidade “afirmadora como professor”,  realçada na certeza e 

consolidação da “atuação profissional” na carreira do magistério.

Palavras-chave: Identidade docente -Educação Profissional - Saberes Docentes
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ABSTRACT

In  this  work,  our  goal  is  to  comprehend  how  the  technical  teachers  

constitute  their  teaching  identity,  articulating  the  acquired  knowledge  in  

their  initial  formation  with  acquaintance  acquisition  during  scholar  scope  

teaching  exercise.  The  research  was  carried  out  with  Professional  Education  

teachers,  within  federal  technical  teaching,  in  which  through  questionnaire,  

we  identified  the  professional  profile.  By  autobiographical  method,  we  made  

interviews  about  life  histories,  and  we  could  grasp  the  constructive  dinamics  

from  the  way  of  being,  feeling  and  becoming  a  teacher  throughout  personal  

and  professional  life,  taking  into  consideration  dialetics  approach  of  

social  and  individual  identificational  process,  that  is,  the  dimension  of  

the  "personal  me"  and  the  "professional  me"  towards  teachers  development.  

The  content  analysis  of  research  data,  revealed  that  the  constitution  of  

teaching  identity  is  overlapped  to  primary  and  secondary  socialization  

processes,  experienced  into  family  communion,  school,  social  and  personal  

references,  and  pre-professional  activities,  and,  in  a  meaningful  and  

determinant way in the teaching exercise at CEFET, in which they express an  

"asserting  as  teacher"  identity,  highlighted  in  the  certainty  and  

consolidation of "professional way of acting” in the teaching career.

Key-words: Teaching identity - Professional Education - Knowledge
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INTRODUÇÃO
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O  nosso  interesse  com  a  temática  identidade  docente decorre  da 

experiência pessoal como professora e colaboradora na equipe pedagógica em 

uma escola agrotécnica de nível  técnico1.  Diante de tantas peculiaridades que 

compõem a  estrutura  e  organização  dessa  instituição  federal  de  ensino,  uma 

chamava a atenção, ou seja, a oferta de ensino médio e ensino técnico de forma 

concomitante. Assim, o seu quadro docente é composto por professores com dois 

tipos de formação: licenciaturas para o ensino médio e graduação superior  nas 

áreas específicas dos cursos técnicos. 

Nesse sentido, em nosso cotidiano de trabalho acompanhávamos  a prática 

pedagógica desses dois  grupos docentes,  indagando se haveria  diferenças na 

maneira de ser professor  e de ensinar,  na forma de lidar com as situações e 

problemas específicos no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, 

vislumbrando assim compreender que percepção eles tinham de si mesmos como 

professores,  como eles  se identificavam como profissionais,  como e o que os 

1 Professora de 1º e 2º graus  de Psicologia das Relações Humanas, na  Escola Agrotécnica 
Federal de Vitória de Santo Antão-PE, desde 1992. 
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identificaria como professores e, principalmente, em relação aos professores do 

ensino  técnico,  como  construíram  uma  identidade  profissional  docente  no 

exercício do magistério. 

Essas indagações foram-se consolidando em nossos estudos individuais e 

coletivos no curso de especialização sobre a “formação de educadores”, concluído 

na UFRPE (2001), surgindo, então, questões ampliadas, tais como: Existe relação 

entre a identidade docente e a profissional desses professores oriundos das mais 

diversas áreas de formação acadêmica? Por que o profissional técnico se tornou 

professor? Consideramos  a  pertinência  de  realizarmos  um  estudo  sobre  a 

identidade  docente  daqueles  cujas  trajetórias  de  vida  se  formam  como 

profissionais para áreas diversas, mas que ingressam e permanecem na profissão 

magistério.  Seria  interessante  um  momento  de  reflexão  conjunta  que 

possibilitasse, simultaneamente, a expressão e análise da “voz dos professores” 

sobre o que é ser  ou  tornar-se professor  revelando uma identidade profissional 

construída a partir de sua trajetória pessoal e profissional que justifica as razões e 

motivos para ingresso na docência.

Dessa  forma,  a  constituição  da  identidade  docente  do  professor  de 

educação profissional é o objeto deste estudo, com o objetivo geral compreender 

como os  professores  do  ensino  técnico  constituem a  sua  identidade  docente, 

articulando  os  conhecimentos  adquiridos  na  formação  inicial  com  os  saberes 

docentes no exercício da docência no âmbito da escola. Definimos como objetivos 

específicos: a) identificar a concepção e auto-imagem sobre o que é ser , o modo 

de ser, de tornar-se professor revelados nos relatos das histórias de vida, e como 
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este percebe a constituição de sua identidade docente ao longo de sua trajetória 

pessoal  e profissional.  b)  identificar os saberes docentes dos profissionais que 

atuam no ensino técnico e c) verificar como se dá a formação inicial e continuada 

para o ensino técnico.

Esses  objetivos  foram  permeados,  além  das  indagações  iniciais,  por 

questões: Como se constitui a identidade do professor no exercício da docência? 

Em que saberes docentes está inserida a sua maneira de ensinar e ser professor? 

Como  se  dá  a  formação  inicial  e  continuada  para  o  exercício  da  docência? 

Orientamos estas indagações com base nas concepções individuais sobre o modo 

de ser, de ver-se e tornar-se professor, que compõem uma identidade engendrada 

em processos de socializações primárias e secundárias ao longo de suas histórias 

de vida.

O cenário desta pesquisa insere-se no contexto das reformas no ensino 

técnico  profissional,  implantadas nas  instituições federais  no  Brasil  a  partir  de 

meados dos anos 90. Em relação ao macrocenário, Frigotto (1998, p.13) chama a 

atenção sobre o final do século XX, marcado por profundas mudanças no plano 

econômico-social,  cultural-educacional,  ético-político,  sendo este  último tomado 

historicamente como a “afirmação do ideário neoliberal”, portanto, da “nova era do 

mercado”   como a única via possível da sociabilidade humana. Nesse contexto, 

ocorre  uma  ressignificação  conceptual  e  político-ideológica  dos  processos 

educativos e formativos no sistema educacional brasileiro, na qual estaria oculta 

“uma  metamorfose  na  sociabilidade  capitalista  e  no  campo  do  conteúdo 

educativo”.  Essa  ressignificação  atinge  diretamente  a  educação  formal  e  a 
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qualificação  profissional,  “situadas  como  elementos  da  competitividade, 

reestruturação  produtiva  e  da  empregabilidade” (ibdem,  p.14).  Representa  um 

retrocesso na política no nível de ensino médio-técnico, pois recompõe a histórica 

dualidade estrutural  nas instituições de federais  de ensino,  isto  é,  a educação 

profissional passa a ser um complemento da Educação geral para a inserção do 

indivíduo no mundo do trabalho.

Configura-se uma “nova institucionalidade”2 para a educação profissional 

com base numa concepção de educação voltada para atender às transformações 

na  tecnologia,  na  informação,  na  ciência  e  conhecimento  da  sociedade 

contemporânea (MANFREDI, 2002). Nesse sentido, a partir da nova legislação3 à 

época, a educação profissional passa a ser concebida sob um “novo” paradigma – 

o  modelo  de  competências  -,  desenvolvido  nos  países  capitalistas  na  Europa 

desde a década de 80. Nesse modelo de educação, os currículos, os objetivos e 

as finalidades educativas são direcionados pelos interesses e necessidades do 

mercado de trabalho. 

Saliente-se  que  essas  reformas  educacionais  tiveram  conseqüências 

diretas  sobre  a  profissionalização  e  formação  docente,  requerendo  uma  nova 

2 Decorre  no  âmbito  das  reformas  educacionais  nas  gestões  do  governo  Fernando  Henrique 
Cardoso (1994-2000), a partir de dois projetos distintos: o do MEC/SENTEC e o do Ministério do 
Trabalho/SEFOR.  Essa “nova institucionalidade” ao antigo sistema de educação profissional no 
país é compreendida como uma “expressão usada para designar o conjunto de entidades, atores e 
agências, bem como sua organização e modelos de gestão e financiamento” (MANFREDI, 2002, p. 
143).

3 O Decreto  Federal  nº  2.208/97,  o  Parecer  nº  646/97.  In:  BRASIL.  Educação Profissional.  Legislação 
Básica. 5ª ed., Brasília-DF, 2001
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formação  para  o  professor  e  novas  aprendizagens  para  o  aluno.  Conforme 

Libâneo (1998), 

[...]  está sendo posta no mundo contemporâneo, a exigência de 
uma formação geral de qualidade dos alunos, o que depende de 
uma formação de qualidade dos professores, (uma vez que), os 
professores  são  os  agentes  diretos  da  transformação  dos 
processos  pedagógico-didáticos,  curriculares,  organizacionais 
(p.52). 

No que diz respeito ao professor de ensino técnico, sujeito desta pesquisa, 

com a globalização da economia,  a reestruturação produtiva, a nova forma de 

incorporação  da  ciência  e  tecnologia  ao  processo  produtivo,  passam  a  ser 

exigidas uma formação profissional e uma atuação pedagógica sistematizadas a 

partir  de  uma  concepção  de  educação  que  articule  conhecimentos  básicos, 

específicos  e  sócio-históricos  à  capacidade  de  intervenção  crítica,  criativa  do 

homem  na  construção  de  uma  nova  sociedade.  São  novos  requerimentos, 

exigindo-se  um outro  perfil  docente,  que  leve  a  uma  reconstrução  da  prática 

pedagógica, dos saberes docentes. 

A nosso ver, isso se refletiu na formação inicial e continuada para atuação 

no  magistério,  no  trabalho  docente  no  cotidiano  da  escola,  implicando  a  (re) 

constituição  da  identidade  profissional  docente  desse  professor.  Isso  porque, 

nesse contexto,  aos professores coube o papel  de “mediador”  adequadamente 

preparado  para  uma  ação  educativa  pautada  no  desenvolvimento  de 

competências.  No  aspecto  oficial,  exige-se  do  professor  “principalmente 

experiência profissional” na área, pois a formação docente, ou seja, “seu preparo 

para o magistério se dará em serviço, em cursos de licenciatura ou em programas 
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especiais”, (BRASIL, 2000, p.45). Verificamos, aqui, indícios de uma concepção 

de formação docente sob a ótica da “racionalidade técnica” que valoriza  o “saber 

técnico”,  cuja  prática  pedagógica  é  tida  como  uma  transposição  de  preceitos 

teóricos e de métodos didáticos de trabalho. Em acordo com Peterossi (1994), 

entendemos que o conhecimento, ao transformar-se em conteúdo a ser ensinado, 

sofre a  mediação criativa do professor, pois o ato de ensinar se fundamenta na 

comunicação e na projeção de uma experiência essencialmente individual. 

Nessa concepção de mediação, está presente a singularidade do docente 

enquanto pessoa, acreditando no que diz e faz, na medida em que a sua conduta 

- a mobilização dos saberes e conhecimentos a serem transmitidos - é elaborada 

em função de sua percepção das exigências que a situação de ensino apresenta e 

de uma escolha entre diferentes modos de agir.  Conforme Peterossi  (1994),  o 

professor em sua atuação pedagógica deve ter claro que “o conceito que tenha de 

sua profissão, de sua função, da matéria que ensina, a idéia que possui da escola, 

do aluno, o levam a conduzir-se desta ou daquela maneira” (p.122). 

Ressalte-se que não somos contrários à função docente como transmissão 

do  saber  técnico  ou  conhecimentos  específicos  da  área  profissional.  Porém, 

pautamos nossa concepção de ensino técnico em tendências educacionais que, 

em  oposição  ao  modelo  de  racionalidade  técnica  na  educação,  acentuam  os 

aspectos sociais e a natureza política do processo educativo, em que os requisitos 

de formação e atuação na docência consideram os professores como agentes de 

construção de seu próprio trabalho docente. Isso significa que o exercício docente 
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é permeado por um movimento constante de “reflexão na ação, da reflexão sobre 

a ação, e da  reflexão sobre a reflexão na ação” (SCHÖN, 1983;1987)4.

Portanto,  para a compreensão da constituição da identidade profissional 

docente  do  professor  de  ensino  técnico,  objeto  deste  estudo,  construímos  o 

referencial  teórico  em  estudos  que  afirmam  a  docência  como  profissão  e  o 

professor  como  um  profissional  produtor  de  sua  identidade,  de  saberes  e 

conhecimentos  que  mobiliza  e  constrói  ao  longo  de  sua  trajetória  pessoal  e 

profissional. 

Segundo  Dubar  (1997),  as  identidades  sociais  profissionais  não  são 

expressões  psicológicas  de  personalidades  individuais  nem  resultado  de 

estruturas externas ao indivíduo, mas resultam de construções sociais em que há 

interação de diferentes sistemas de referência  sempre precários,  reconstruídos 

nos processos de socialização. Nesse sentido, o autor afirma que a construção 

biográfica de uma identidade profissional e social se dá nas relações de trabalho a 

partir  do  momento  em  que  o  indivíduo,  concluindo  sua  formação  escolar, 

confronta-se com o mercado de trabalho.

Por sua vez, como enfatiza Moita (In: NÓVOA, 1995), “a identidade pessoal 

é um sistema de múltiplas identidades”. Baseada na definição de identidade como 

resultado de “relações complexas” tecidas entre a “definição de si e a percepção 

interior [...] entre o eu e o outro, entre o social e o pessoal”, a autora sustenta a 

impossibilidade dessa separação, pois é no interior destas relações que “situa-se 

a questão da identidade profissional” (p.115).

4 Ver referência bibliográfica Nóvoa, 1992.
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Esse conhecimento entre “o eu  e o outro”, como esclarece Dubar (ibdem), 

é mediado por uma comunicação na qual eu informa a respeito do outro e recebe 

a informação sobre a identidade que o outro lhe atribui (grifo nosso). Trata-se de 

uma articulação de dois processos heterogêneos no mecanismo de construção da 

identidade do indivíduo, por meio dos “atos de atribuição”, que o definem como é 

no  grupo  profissional,  neste  estudo,  como  professor,  e   “atos  de  pertença”,  

reivindicados como identidade predicativa para si, ou seja, ele quer ser aceito e 

reconhecido como docente naquele grupo que lhe é significativo.

Neste estudo, concebemos  identidade não como um dado imutável mas, 

sim, como um processo do sujeito historicamente situado, forjado no bojo de um 

processo histórico-cultural  onde as  mudanças sociais  também se refletem nos 

anseios, necessidades, aspirações, realizações e desejos individuais e coletivos 

dos docentes. Identidade compreendida também como um espaço de construção 

de  maneiras  de  ser  e  estar  na  profissão.  No  caso  da  profissão  professor, 

caracteriza-se como processo identitário do sujeito situado na escola, revelando a 

maneira como cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 1995), envolvendo 

numa dimensão dialética  o  “eu  pessoal”  e  o  “eu  profissional”  no  exercício  da 

docência.

Segundo Pimenta  (2002),  a  identidade  do  professor  é  epistemológica e 

profissional,  constituindo-se  a  partir  da  formação  inicial  e  continuada,  das 

experiências pessoais e coletivas, de conhecimentos e saberes vivenciados em 

seu  trabalho  docente  situado  na  escola  enquanto  uma  instituição  social  e 

educativa. Nesse sentido, a prática e a construção da identidade docente inserem-
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se nas contradições histórico-sociais que a envolvem, na configuração social e 

pedagógica da escola.

Desse  modo,  concebemos o  desenvolvimento  pessoal  e  profissional  de 

professores  como  um  processo  permanente  de  valorização  identitária  numa 

dimensão formativa na qual se articulam os saberes que configuram a docência. 

Os professores são tidos como profissionais “produtores de saber e de saber-

fazer”, alcançando a sua autonomia didática, e ao longo do exercício da docência 

vai-se constituindo um perfil identitário por eles assumido. A identidade docente é 

configurada  no  fazer  pedagógico,  no  cotidiano  de  trabalho  do  professor,  na 

vivência  de  conflitos  e  situações  diversas,  a  partir  da  reelaboração  de 

conhecimentos e de novos saberes, evidenciando a existência de um saber que 

se  constrói  no  próprio  fazer,  isto  é,  um saber  tácito  ou  conhecimento  prático 

adquirido nas experiências vividas e no exercício das atividades pedagógicas.

Entendemos, portanto, que um estudo sobre a constituição da identidade 

docente considerando as dimensões individuais e grupais nas “histórias de vida” 

poderá vir a ser revelador das singularidades dos professores sobre a identidade 

docente,  a  maneira  como  se  percebem  como  professor,  assim  como  poderá 

apontar para a configuração de um novo significado profissional e social de ser 

professor.

Utilizamos nesta pesquisa o método autobiográfico de histórias de vida, 

através de entrevistas orais, visando o relato sobre os registros de experiências 

pessoais  na vida familiar,  escolar  e  profissional  de  professores  que atuam no 

ensino  técnico  de  nível  médio,  no  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica 
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(CEFETPE), unidade-sede em Recife-PE, em 2004. Nesta pesquisa, adotou-se a 

abordagem  dialética  do  processo  identitário  individual  e  social,  ou  seja,  a 

dimensão  do  “eu  pessoal”  e  do  “eu  profissional”.  Com  isso,  buscamos  uma 

reflexão conjunta – a pesquisadora e os sujeitos - sobre as trajetórias pessoais e 

profissionais construídas por aqueles profissionais que passaram a ter em comum 

o exercício da docência, por considerarmos os sujeitos personagens narradores 

ao longo de seu desenvolvimento na profissão professor. A história de vida é um 

instrumento  que,  por  suas  próprias  características,  induz  à  auto-reflexão,  à 

reconfiguração de sentidos, à aprendizagem (FRANCO, 2004) 

Portanto,  este é um estudo sobre histórias de vida de professores,  que 

reflete  sobre a constituição da identidade docente e,  a  partir  da dinâmica das 

interações biográficas, buscou desvelar os modos de ser, de tornar-se, de ver-se 

professor  no  exercício  da  docência.  Pensar  no  profissional  professor  implica 

considerá-lo como sujeito de sua prática e do processo de autoconstrução como 

pessoa e profissional, de autoformação associada à própria história do educador.

O trabalho está estruturado em seis capítulos. No primeiro, apresentamos, 

numa  perspectiva  sociológica,  os  fundamentos  que  explicitam,  a  partir  do 

processo de socialização, como se dá a constituição da identidade individual e 

social ao longo da história pessoal e coletiva na sociedade. 

O  segundo  capítulo  trata,  especificamente,  da  identidade  profissional 

docente,  concebendo  a  profissão  magistério como  uma  atividade  dotada  de 

saberes  que,  de  forma dinâmica,  articulam-se à  constituição da  identidade do 

professor.
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Compreender  a  identidade  docente  na  educação  profissional,  refletindo 

sobre como e onde se dá a formação inicial e contínua para o ensino técnico, 

constitui o terceiro capítulo deste estudo.

No quarto capítulo, dissertamos sobre o fundamento teórico-metodológico: 

o método (auto)biográfico de “histórias de vida” e sobre o percurso percorrido para 

a realização da pesquisa empírica.

A análise dos resultados está apresentada em duas partes:  na primeira 

parte,  o quinto capítulo,  apresentamos a caracterização do cenário,  ou seja,  a 

instituição do campo da pesquisa, além do perfil dos sujeitos. 

No  sexto  capítulo,  a  segunda  parte  dos  resultados,  estão  a  análise  e 

interpretação inferencial sobre a constituição da identidade docente que emergiu 

das “histórias de vida” dos personagens narradores da pesquisa. 

Nas  considerações  finais  constam  algumas  reflexões  sobre  as 

possibilidades de ressignificar o processo identitário docente, diante de um novo 

olhar sobre o que é ser, sentir-se, fazer-se e tornar-se professor  no exercício do 

magistério.
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CAPÍTULO I - A SOCIALIZAÇÃO E A IDENTIDADE DOS 

PROFISSIONAIS
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[...] não se faz a identidade das 
pessoas sem elas, e, contudo, não se 
pode dispensar os outros para forjar a 

própria identidade.

(Dubar, 1997)

O termo “identidade” é polissêmico, sendo abordado em campos diversos 

do  conhecimento  nas  Ciências  Sociais  e  Humanas,  daí  a  dificuldade  de 

encontrarmos um consenso quanto a uma conceituação. Por isso, neste estudo, 

abordamos a temática identidade referenciando-nos numa concepção baseada em 

abordagens  teóricas  que  possibilitem  uma  compreensão  da  constituição  da 

identidade  profissional  docente.  Direcionamo-nos  para  uma  perspectiva 

sociológica, entretanto,  sem ignorar a dimensão pessoal da identidade, porque 

compreendemos que a formação identitária consiste numa articulação entre os 

processos biográfico e relacional.  

Considerando  a  pertinência  para  este  estudo  das  abordagens  teóricas 

sobre  o  processo  de  socialização,  destacamos os  estudos  de   Dubar5 (1997, 

2001), que analisa a socialização como construção social da realidade, não como 

uma  dimensão  única,  mas,  sim,  na  perspectiva  da  dualidade  do  social,  
5 Em seu livro  A Socialização. Construção das identidades sociais e profissionais,  1997,  Dubar 
coloca que o termo “identidade” reaparece no vocabulário das ciências sociais e na linguagem 
corrente, e que é necessário discernir a dinâmica das identidades com base na sua construção 
individual e social. “A identidade é um produto de sucessivas socializações”, por isso, um estudo 
sobre a identidade remete à noção de socialização a partir de diversas perspectivas teóricas (p.13).
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referenciando-se  teoricamente  em  Habermas  (1967)6,  Mead  (1934),  Berger  e 

Luckman (1973). Nessas abordagens, a interação e a incerteza estão no centro 

dessa construção social. Assim, todos os indivíduos confrontam-se com a dupla 

exigência de aprender a serem reconhecidos pelos outros e, ao mesmo tempo, 

cumprirem  uma  melhor  performance possível  dentro  do  seu  grupo  (DUBAR, 

1997).

A construção da identidade corresponde ao processo de comunicação ou 

de socialização que a  produz,  enquanto  “resultado  simultaneamente  estável  e 

provisório, individual e coletivo, subjectivo e objectivo, biográfico e estrutural dos 

diversos processos  de socialização que constroem os indivíduos e definem as 

instituições” (DUBAR, 1997, p. 111). Nessa compreensão, Dubar considera que a 

identidade de um indivíduo é o que ele tem de mais precioso, e se constrói no 

processo de socialização, haja vista que

a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato do 
nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se ao longo 
da vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: ela depende tanto 
dos julgamentos dos outros, como das suas próprias orientações e 
autodefinições (p.13).

Dubar  (ibid.),  com  base  em  Habermas  (1967),  explicita  o  processo  de 

reconhecimento  na  dinâmica  socializadora  e  identitária  fundamentando-se  na 

perspectiva da “dualidade do social”, como “trabalho e interação” (HEGEL) e como 

“agir instrumental e agir comunicacional”. Segundo Habermas7, retomando Hegel, 

6 Jurgen Habermas (1967) em artigo sobre Philosophie de l’esprit d’Iéna de Hegel, referenciado em 
Dubar (1997, pp.80-85).
7 Habermas (1967) fundamenta-se no texto “Filosofia do espírito de Iena”, de Hegel para afirmar ter 
encontrado  o  “fundamento  do  processo  de  formação do  espírito  humano”  constituído  como a 
primeira formulação sintética da “unidade problemática do processo de socialização”, expressa no 
campo filosófico como a “teoria dos três mundos” (subjetivo, objetivo, social), determinado pela 
articulação de três modelos de formação heterogêneos.
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o processo de socialização consiste na unidade dialética das três mediações entre 

o sujeito e o objeto: a interação recíproca, a representação simbólica, o processo 

de  trabalho.  A  identidade  define-se  como  resultado  de  um  reconhecimento 

recíproco,  de  um  saber  de  “duplo  sentido”  numa  intersubjetividade, 

simultaneamente fonte de identidade comum e de identidade própria.  Por isto, é o 

ponto de chegada da socialização. Assim, a identidade do eu só é possível graças 

à identidade do outro que lhe reconhece, identidade essa dependente do próprio 

conhecimento de si. 

Por sua vez, a dialética da representação, segundo Dubar,  “caracteriza o 

meio no qual se realiza a apropriação subjetiva do objeto pelo sujeito” (p.82), e 

seria uma “mediação pela e na linguagem”, pois, em acordo com a concepção 

hegeliana, “a linguagem constitui o primeiro pressuposto de qualquer interação, 

envolvendo na comunicação toda uma sociedade e toda uma cultura singulares” 

(id.). 

Entretanto,  para  Habermas,  ao  contrário  da  compreensão  hegeliana,  a 

linguagem só ganha sentido no seio dos dois sistemas dinâmicos estruturantes da 

identidade, ou seja, nas relações entre atividades comunicacional e instrumental. 

A atividade comunicacional estrutura a interação dos indivíduos – a sua identidade 

-  através  da  linguagem,  e  a  atividade  instrumental  lida  com os  processos  de 

trabalho,  articulando  as  finalidades  econômicas,  os  meios  técnicos  e 

organizacionais. Habermas destaca a “dialética do trabalho”, considerando que é 

na  esfera  do  trabalho  e  da  troca  que se  engendra  a  raiz  da  identidade e  da 

“institucionalização do reconhecimento recíproco” das sociedades modernas. Esse 
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autor  defende que a  dialética motriz  da socialização situa-se na relação entre 

trabalho  e  interação  como  catalisadora  dos  processos  dos  “sistemas”  de 

produção,  de ação e  dos sistemas de libertação e  reciprocidade,  ou  “mundos 

vividos” das relações sociais no processo de socialização.

Segundo  Borba  (2001),  com  base  em  Habermas  (1994,  p.  48)8:  “A 

identidade do  eu  indica a competência de um sujeito capaz de linguagem e de 

ação para enfrentar determinadas exigências de consistência”. Nesta perspectiva, 

considera-se a identidade como uma mediação entre o indivíduo – sujeito concreto 

no  cotidiano  do  seu  agir  -  e  a  estrutura  social.  Nessa  dimensão  dialética  da 

identidade  surge  o  perfil  identitário  do  sujeito,  definido  por  Habermas  (1990, 

op.cit.)  como  “identidade  de  papel”,  na  qual  os  “esquemas  culturalmente 

interpretados”  pelo  sujeito  orientarão  a  sua  ação,  e  seus  “juízos  valorativos” 

estarão de acordo com regras  preestabelecidas.  Entretanto,  a  ação do sujeito 

também poderá se dar a partir da distinção entre normas e princípios, levando ao 

desenvolvimento da identidade do EU. 

É Mead9 quem coloca a socialização como construção de um EU na relação 

com o OUTRO, sustentada pelo “agir comunicacional” (e não “instrumental”) no 

centro do processo de socialização, que é dependente das formas institucionais 

da construção do EU e das relações comunitárias que se estabelecem entre os 

socializadores  e  socializados  (p.91).  Nessa  perspectiva  da  constituição  da 

8 HABERMAS,  J.  (1994)  Teoria  de  la  acción  comunicativa,  complementos  y  estúdios  
prévios.Referenciado em Borba (2001), ver referência bibliográfica deste trabalho.
9 George Herbert Mead, na sua obra intitulada Self Mind and Society (1934), foi quem pela primeira 
vez  descreveu  de  forma  coerente  e  argumentada,  a  socialização  como  construção  de  uma 
identidade social (um self, na terminologia de Mead) na e pela interação – ou a comunicação – com 
os outros. Referenciado em Dubar (1997, p.91), ver referência bibliográfica deste trabalho.
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identidade, o sujeito percebe-se pela lente do outro, e só chegará a ser um “sujeito 

em  si”  quando  reagir  ao  “outro  generalizado”.  É,  segundo  Mead  (1934),  a 

socialização  resultante  dessa  construção  progressiva  da  comunicação  do  Eu 

participando  ativamente  de  uma comunidade,  na  sua  mudança.  Isto,  segundo 

Dubar, ocorreria num processo de socialização mediana em três etapas, a saber:

A primeira etapa é a “tomada em conta” pela criança dos papéis 
desempenhados pelos que lhe são próximos, aqueles que Mead 
chama  de  “outros  significativos”  [...]  os  diferentes  papéis  dos 
“outros  significativos”  são  assumidos  pela  criança  através  dos 
“jogos livres”.  A segunda etapa se dá quando da passagem do 
jogo livre (no jardim-escola), “no qual se assume o papel do outro 
significativo”,  para  o  jogo  com  regras,  onde  “se  respeita  uma 
organização vinda de fora”, pressupõe que se aceda a uma nova 
compreensão do outro [...] Mead chama-lhe “o outro generalizado”. 
[...]  A última etapa,  consiste segundo Mead,  no reconhecimento 
como  membro  destas  comunidades,  nas  quais  a  criança 
progressivamente  se  identificou  com  os  Outros  Generalizados. 
(1997, p. 93-94, grifo do autor).

Na  perspectiva  da  constituição  da  identidade  dentro  dos  processos  de 

legitimação  na  socialização,  destaca-se  a  contribuição  de  Berger  e  Luckman, 

quando  aprofundam  a  distinção  entre  socialização  primária  e  socialização 

secundária, com base nas análises de Mead, e inserem a temática dos saberes. 

Definem  a socialização como a imersão dos indivíduos no “mundo vivido”, sendo 

este definido como “universo simbólico e cultural” e o saber que os mesmos têm 

sobre este mundo. A criança, ao incorporar “o mundo” através da categorização, 

da aprendizagem e da linguagem, assegura a consolidação dos papéis sociais, 

definidos como “tipificações de condutas socialmente objetivadas”, que são para 

os indivíduos “modelos pré-definidos de condutas típicas, permitindo a definição 

social  das situações”  (DUBAR, ibdem,  p.98-9).  Berger  e  Luckman enfatizam o 
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papel dos “universos simbólicos” como processos de significação que, ao serem 

assumidos pelos sujeitos, justificam suas ações no cotidiano. 

Na  socialização primária,  a criança fica submersa no mundo vivido – a 

família e a escola -, a partir de um “saber de base” pré-reflexivo, pré-dado, o qual 

é incorporado pela aquisição “primária” da linguagem, constituindo-se no processo 

fundamental  dessa  socialização,  assegurando,  simultaneamente,  “a  posse 

subjetiva de um eu e de um mundo”.   Nesta análise, segundo Dubar (1997, p.95),

Estes  saberes  de  base,  objetos  da  socialização  primária, 
dependem essencialmente das relações que se estabelecem entre 
o mundo social da família e o universo institucional da escola e 
são,  simultaneamente,  “campos  semânticos”  que  permitem 
categorizações  de  situação  e  “programas  de  iniciação 
formalizados”  que  permitem  a  construção  e  a  antecipação  de 
condutas  sociais”.  [...]  os  saberes  de  base  incorporados  pelas 
crianças  dependerão  não  só  das  relações  entre  a  família  e  o 
universo  escolar,  mas  também  da  sua  própria  relação  com  os 
adultos, que asseguram a sua socialização.

Os saberes de base ou “campos semânticos” orientam, ao mesmo tempo, a 

leitura e a ação sobre o mundo, e, uma vez que imbricados aos universos familiar 

e escolar, são determinantes na distribuição social dos saberes.

A  socialização secundária,  definida como “interiorização de submundos 

institucionais  especializados”  e  “aquisição  de saberes  específicos  e  de  papéis 

direta  ou  indiretamente  enraizados  na  divisão  do  trabalho”  (BERGER  & 

LUDKMAN, ibdem, p.146), é vivenciada a partir da adolescência e na vida adulta 

na interação com diversos atores sociais. Esses saberes específicos, ou saberes 

profissionais,  correspondem  às  elaborações  conceituais,  com  um  vocabulário, 

fórmulas,  proposições,  procedimentos,  um programa formalizado,  um “universo 
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simbólico”,  sendo  os  mesmos  definidos  e  construídos  em  acordo  com  a 

especialização das atividades. 

Há uma relação entre os “saberes de base” e os “saberes profissionais” 

necessária à eficácia da socialização secundária. Isso significa que a relação entre 

a socialização primária e a secundária pode constituir-se numa continuidade entre 

ambas,  quando  se  afirma  que  a  aquisição  desses  saberes  pressupõe  a 

socialização primária anterior, assim como pode se dar uma situação de mudança 

(ruptura)  dupla  – mudança de mundo e  mudança de identidade.  Conforme os 

referidos autores, a ruptura decorreria de “um problema de consistência entre as 

interiorizações originais e novas”. Para Dubar (ibid),  diante da possibilidade de 

ruptura entre essas socializações, 

[...] vários casos são possíveis desde o simples prolongamento da 
socialização  primária  por  uma  socialização  secundária  cujos 
conteúdos  concordam,  simultaneamente,  com  o  “mundo  vivido” 
pelos membros da família de origem e, portanto, com os saberes 
construídos  anteriormente,  até  a  transformação  radical  da 
realidade subjetiva construída quando da socialização primária. Ou 
seja,  pressupõe-se  [...]  que  a  socialização  secundária  possa 
constituir uma ruptura em relação à socialização primária (1997, 
p.96).

Conseqüentemente, com a possível situação limite de ruptura, a mudança 

social  real  pode  efetivar-se  conduzindo  a  uma  não  reprodução  das  relações 

sociais e das identidades anteriores. Portanto, conforme Dubar (p.99), a mudança 

social é inseparável dos “mundos” construídos pelos indivíduos e das “práticas” 

que decorrem desses “mundos”.
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A. Percheron10 (1974), referido em Dubar (1997), ao estudar o processo de 

socialização através das análises de suas pesquisas com crianças, propõe uma 

definição da socialização como “aquisição de um código simbólico resultante de 

‘transações’ entre o indivíduo e a sociedade” (p.30). Dessa forma, a socialização é 

uma construção lenta e gradual de um código simbólico,  constituindo um “sistema 

de referência e de avaliação do real”, permitindo ao indivíduo “comportar-se de 

uma certa forma, numa dada situação” (p.31, grifos do autor). A socialização é 

entendida ainda como:

[...] um processo de identificação, de construção de identidade, ou 
seja,  de  pertença  e  de  relação.  Socializar-se  é  assumir  o 
sentimento de pertença a grupos (de pertença ou de referência), 
ou seja, “assumir pessoalmente as atitudes do grupo que, sem nos 
apercebermos, guiam as nossas condutas” 
[...]  a  socialização  não  é,  fundamentalmente,  o  resultado  de 
aprendizagens  formalizadas,  mas  o  produto,  constantemente 
reestruturado, das influências presentes ou passadas dos múltiplos 
agentes  de  socialização  (A.  PECHERON  apud DUBAR,  1997, 
p.31).

Nesta perspectiva, o referido autor chama a atenção para o sinal decisivo 

de pertença ao grupo, que é a aquisição do “saber intuitivo”, assim denominado 

por Sapir (1967)11, e designado por Halbwachs (1950)12 como “começar a pensar 

com os outros”. Esse saber implica assumir-se, pelo menos de forma parcial, o 

passado, o presente e o projeto futuro do grupo “tal como eles se exprimem no 

10 A. Pecheron (1974) realiza uma pesquisa sobre o universo da socialização política das crianças, 
definindo uma “nova” abordagem dos fenômenos da socialização, na qual o termo “transação” está 
em  consonância  com  a  compreensão  piagetiana  de  “equilibração”  (“qualquer  socialização  é 
resultado de dois processos diferentes: de assimilação e de acomodação”). Tal definição está em 
contraposição à abordagem da socialização de Durkheim (Ver DUBAR, 1997, pp.22-30).
11 SAPIR, E. (1967).  Antropologie.  Paris, trad. Éditions de Minuit, referenciado em Dubar (1997, 
p.31)
12 HALBWACHS, M. (1950). La mémorie collective,Paris, PUF, referenciado em Dubar (1997,p.31)
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código  simbólico  comum  que  fundamenta  a  relação  entre  os  membros” 

(PECHERON, id. p.32).

É por meio do processo da socialização que a identidade se forma como 

um fenômeno dinâmico de conhecimento entre o eu e o outro, mediado por uma 

comunicação marcada pela “incerteza maior ou menor”,  ou seja,  EU  não ter a 

certeza de que a identidade para si coincide com a identidade para o OUTRO, 

assim  como  tem uma  durabilidade  imprevisível.  O  indivíduo  se  reconhece  na 

relação com o outro,  mas a experiência do outro não é totalmente vivida pelo 

indivíduo –  eu sei quem eu sou através do olhar do Outro.  Assim, “a identidade 

nunca é dada, é sempre construída e a (re)construir” (DUBAR, p.104).  

Isto  revela  que  no  processo  de  socialização  o  indivíduo  dispõe  de 

possibilidades de identificação através de um processo complexo de escolha – 

identificar-se implica escolher - no qual ele se divide entre a satisfação de um “Eu 

pessoal já existente” e a definição de um “Eu desejável” e o “Eu imputado” pelos 

outros  sociais,  pelo  grupo  a  ser  identificado.  Dessa  forma,  não  haveria  uma 

identificação  única,  mas,  sim,  uma  identificação  múltipla  decorrente  da 

ambivalência  das  identificações  que  o  Eu  estabelece  com  os  outros  e  as 

instituições sociais. A esse respeito Dubar (1997, p. 32) afirma: 

A criança tem de construir a sua própria identidade através de uma 
integração progressiva das suas diferentes identificações positivas 
e negativas, quer devido à multiplicidade dos grupos de pertença 
ou de referência, quer devido à ambivalência das identificações: 
ambivalência entre o desejo de ser como os outros, aceite pelos 
grupos de que se faz parte ou aos quais se quer pertencer, e a 
aprendizagem  da  diferença  ou  o  desejo  de  oposição  àqueles 
grupos.
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Portanto, ressalte-se que a provisoriedade da identidade é dependente das 

múltiplas relações em que o indivíduo está inserido no processo de socialização, 

salvaguardando a relação da identidade para si/identidade para o outro, haja vista 

que  “a  identidade  é  um produto  de  sucessivas  socializações”  (DUBAR,  1997, 

p.13).

Quanto à noção de identidade numa perspectiva sociológica,  Dubar não 

aceita uma distinção entre a “identidade individual e a coletiva”. Isto porque esta 

dualidade  inseparável  e  inter-relacionada  constitui  a  própria  definição  da 

identidade: a identidade para si – a forma como o indivíduo se vê a si próprio e a 

identidade para o outro –, a percepção daqueles outros significativos em interação 

com  o  indivíduo.  Assim,  a  identidade  social  resulta  da  articulação  entre  uma 

transação “interna” ao indivíduo e uma transação “externa” estabelecida entre o 

indivíduo e as instituições sociais com as quais interage (grifo do autor).

Essa noção dialética de construção da identidade justifica-se ao mesmo 

tempo na  ambivalência  da  relação entre  os  “mundos  subjetivos”  vividos  pelos 

sujeitos na sua trajetória social e “mundos expressos”, objetivos e possíveis de 

serem apreendidos empiricamente.  Envolve a articulação entre  dois  processos 

formativos  da  identidade:  o  biográfico  (identidade  para  si)  e  o  relacional, 

comunicacional (identidade para o outro). As configurações identitárias sociais e 

profissionais constituem formas relativamente estáveis, mas sempre evolutivas, de 

compromissos entre os resultados de duas transações. Pressupõe-se uma relativa 

autonomia  e  uma  articulação  entre  as  duas  transações:  a  biográfica, 

dimensionada na subjetividade, e a relacional, na objetividade. 
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Com base em estudos e pesquisas empíricas realizadas na França nas 

décadas de 60 a 80, em espaços profissionais diferenciados, Dubar13 apresenta 

categorias  socialmente  disponíveis  de  identificação  envolvendo  os  referidos 

processos, e que se realizam pelos “atos de pertença” e “atos de atribuição” da 

identidade, sem que haja uma correspondência necessária entre os dois atos. Os 

primeiros exprimem “que tipo de homem (ou de mulher) você quer ser”, ou seja, a 

imagem que o indivíduo tem de si ou seu projeto de ser. Os “atos de atribuição” 

são os que visam definir  “que tipo de homem (ou de mulher)  você é” (ibidem, 

p.106). 

As identidades são atribuídas pelas instituições e agentes (e pode ser um 

nome, título, número ou código) em interação direta com o indivíduo e, por isso, só 

serão analisados no interior dos sistemas de ação e resultantes das “relações de 

força”  entre  os  atores  numa  ação  comum.  Essa  atribuição  é  condição  de 

reconhecimento de classe com um sentido objetivo e de justificação.  Assim, o 

processo  de  atribuição  produz  as  identidades  sociais  “virtuais”  dos  indivíduos 

(GOFFMAN,  1963)14,  resultantes  da  “transação  objetiva”  entre  as  identidades 

atribuídas/ propostas e as identidades assumidas/ incorporadas (grifos do autor).

O  processo  de  atos  de  pertença  diz  respeito  à  identidade  para  si  e 

corresponde  à  interiorização  ativa,  à  incorporação  desta  identidade  construída 

pelos próprios indivíduos em suas trajetórias sociais, e que Goffman chama de 

13 Dubar, ao adotar a abordagem sociológica da identidade, considera que a articulação entre as 
duas transações “internas” (subjectivas) e “externas” (objectivas) constituem a chave do processo 
de construção das identidades sociais. (...) A relação entre as identidades herdadas, aceites ou 
recusadas pelos  indivíduos  e  as identidades visadas,  em continuidade ou em ruptura  com as 
identidades precedentes, depende dos modos de reconhecimento pelas instituições legítimas e 
pelos seus agentes que estão diretamente em relação com os sujeitos em causa (p.108).
14 GOFFMAN, E. (1963). Strigma, referenciado em Dubar (ibdem, p.107)
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identidades sociais “reais” em contraponto às identidades sociais “virtuais”. Nesse 

sentido, estas utilizariam categorias legítimas para o indivíduo e para o próprio 

grupo,  definindo,  assim,  a  sua  identidade-para-si,  decorrendo,  então,  da 

“transação  subjetiva”  entre  identidades  herdadas  e  identidades  visadas.  A 

identidade social estaria marcada pela dualidade na articulação desses processos 

heterogêneos. 

Portanto,  nessa  abordagem  sociológica,  é  fundamental  ao  processo  de 

construção das identidades sociais a articulação entre as duas transações, entre 

os sistemas de ação que propõem identidades virtuais e as “trajetórias vividas”15, 

no interior das quais se forjam as identidades reais a que aderem os indivíduos.

1.1 O reconhecimento da identidade profissional do professor

A  identidade  profissional  consiste,  dentre  outras  identidades  sociais  do 

indivíduo, numa identidade construída em espaços de formação ou de emprego, 

sendo, portanto, resultante do encontro de trajetórias socialmente condicionadas 

por campos socialmente estruturados (DUBAR, 1977).  É uma identidade social 

engendrada  no  lugar  de  uma  profissão  específica,  da  estrutura  da  identidade 

pessoal e no estilo de vida da pessoa.  Assim, no processo de construção da 

identidade, as categorias da formação, do trabalho e do emprego constituem as 

referências dos indivíduos para si mesmos e possibilitam uma forte legitimidade 

15 Segundo  Dubar,  a  noção  de  “trajectória  de  vida”  designa  a  forma  como  os  indivíduos 
reconstroem subjectivamente os acontecimentos da sua biografia social que julgam significativos 
(p.108).
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para o reconhecimento da identidade social e da atribuição do  status  no mundo 

profissional. Nessa perspectiva, em acordo com Dubar, citamos Erickson (1972): 

a identidade social não é transmitida de uma geração para a outra. 
Ela  é  construída por  cada geração com base nas  categorias e 
posições  herdadas  pela  geração  precedente,  mas  também,  por 
estratégias  identitárias  desenvolvidas  nas  instituições,  por  onde 
passam os indivíduos e para  as quais  eles contribuem em seu 
processo de mudança (apud DUBAR, 1997, p.118).

Dubar (2001)16 afirma que a identidade profissional difere da identidade no 

trabalho: “ela é uma maneira de situar no campo profissional e na vida social” 

(p.155). É uma categoria construída na e pela interação do indivíduo e influencia 

toda a sua existência, pois é elaborada a partir de um percurso, de uma trajetória 

que extrapola  o  mundo  do trabalho.  Por  isso,  pessoas que atuam no  mesmo 

trabalho numa empresa podem construir identidades profissionais diferentes.

Para o referido autor, com base em Sainsaulieu (1985), a identidade, mais 

do que um processo biográfico de construção do eu, é um processo relacional de 

investimento  do  eu.  Considera  as  relações  de  trabalho  o  “lugar”  onde  se 

experimenta o “confronto dos desejos de reconhecimento num contexto de acesso 

desigual,  movediço  e  complexo”  (p.342).  Porém,  para  Dubar,  o  espaço  de 

reconhecimento das identidades é inseparável dos espaços de legitimação dos 

saberes  e  competências  associados  às  identidades. E  a  articulação  entre  a 

transação  objetiva  dos  indivíduos  e  as  instituições  “se  organiza  à  volta  do 

reconhecimento e do não-reconhecimento das competências, dos saberes e das 

16 Na entrevista com Claude Dubar – Identidade Profissional em Tempos de Bricolage – publicada 
no Caderno “Emprego e Trabalho” do Jornal do Brasil em 11.03.2001.
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imagens de si  que constituem os núcleos duros das identidades reivindicadas” 

(1997, p.118).

Considerando a socialização como incorporação do habitus, definido como 

produto de condições “objetivas” interiorizadas e como produtor das disposições 

“subjetivas”, Dubar contrapõe-se à teoria do  habitus  de Bordieu (1989), em que 

este  especifica  os  mecanismos  de  interiorização  e  de  exteriorização  desses 

processos  associando-os  a  uma  dupla  redução  –  da  objetividade  à  “posição 

diferencial”  e  da  subjetividade  à  “tendência  de  perpetuá-la”.  Propõe,  então,  a 

definição  da  identidade  social  baseada  na  teoria  da  dupla  articulação entre  a 

posição “estratégica” e de uma posição “relacional”  resultante da “interação de 

uma trajetória social e de um sistema de ação” (p.76), por isso na socialização não 

ocorreria  a  continuidade  das  identidades  individuais  e  da  reprodução  das 

estruturas sociais. Nesse sentido, o autor afirma:

O passado não determina mecanicamente a visão do futuro: a um 
tipo  de  trajetória  anterior  “objectivamente”  determinada  não 
corresponde  necessariamente  um  tipo  de  estratégia  de  futuro 
“subjectivamente”  construída.  Entre  a  trajetória  e  a  estratégia 
intercala-se o  conjunto  de relações internas  ao sistema onde o 
indivíduo deve definir a sua identidade específica (DUBAR, 1997, 
p.76).

No que diz respeito à constituição da identidade profissional do professor do 

ensino técnico, buscamos apoio teórico nos autores que reconhecem o docente 

como sujeito do processo de autoconstrução pessoal e profissional, a partir  de 

questões  que  envolvem a  valorização de sua  história  de  vida,  o  exercício  da 

docência  e  os  saberes  como  aspectos  essenciais  à  profissionalização  do 

magistério. 
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Do ponto de vista sociológico, segundo Castells (1999), “toda e qualquer 

identidade é construída”, em um processo coletivo e social, que envolve a vivência 

do subjetivo e do objetivo.  Sendo assim, os componentes desse processo são 

inerentes a uma determinada sociedade, situada num espaço histórico-estrutural, 

no  qual  os  sujeitos  e  os  grupos  sociais  “reorganizam significados  conforme a 

influência  das  tendências  sociais  e  dos  projetos  culturais,  enraizados  na 

sociedade” (CASTELLS apud BRZEZINSKI, 2002, p.9). 

Para  Brzezinski  (2002),  a  identidade  construída  pode  ser  pessoal – 

configurada pela história e experiência pessoal -, ou coletiva, que se processa no 

interior  dos grupos e das categorias estruturantes da sociedade, conferindo ao 

indivíduo um papel e um status social. É nessa construção de identidade coletiva 

que  se  configura  a  identidade  profissional.  Haveria,  pois,  uma  “unidade 

profissional múltipla”,  segundo Carrolo (1997, p.26),  ou seja,  o professor é um 

profissional  de  identidade  unitas  multiplex  (Graubmann).  Desta  forma,  a 

construção da identidade dá-se na dimensão pessoal - implica as singularidades 

do indivíduo e constitui a “identidade para si” - e na dimensão social – “identidade 

para  outrem”,  constituída  pela  pluralidade  social,  numa  relação  de 

interdependência entre esses dois aspectos.

Segundo Guimarães (Valter,  2004, p.  59)17,  essa identidade, individual  e 

coletiva, está relacionada à maneira como a profissão docente é representada, 

construída e mantida socialmente, num processo de interdependência entre os 

aspectos  objetivos  (formas  e  estratégias  de  sua  configuração  na  sociedade, 
17 Referenciado em virtude de que no texto constará, também, a referência de outros autores que 
têm o último nome Guimarães. 



40

conjunto de saberes e destrezas pessoais) e as disposições pessoais em relação 

a  uma  profissão,  a  um  estado  de  pertencimento  a  um  grupo.  Ele  afirma, 

referenciado por Sacristán (1995)18, que “a identidade profissional do professor é 

construída, mantida ou modificada em relação à realidade que se quer manter ou 

modificar”  (p.30).  Esta  concepção  de  identidade  confirma  a  especificidade  da 

“profissionalidade  docente”  constituída  pelo  “conjunto  de  comportamentos, 

conhecimentos, destrezas atitudes e valores” que identificam profissionalmente o 

professor.

A identidade profissional que o indivíduo adquire no exercício da docência 

resulta  de um amálgama das especificidades que diferenciam o magistério  de 

outras profissões, haja vista que “ser professor” requer afetividade, envolvimento e 

responsabilidade na formação integral do aluno como cidadão. De acordo com 

Codo & Gazzotti  (1999),  em qualquer  trabalho há um investimento afetivo por 

parte do trabalhador na relação com os pares e com o produto do seu trabalho. No 

caso  do  trabalho  do  professor,  a  especificidade  está  na  obrigatoriedade  de  a 

relação afetiva ser estabelecida, isto é, na afetividade como catalisadora no ato de 

ensinar.

Nóvoa sustenta que a “identidade não é um dado adquirido, não é uma 

propriedade, não é um produto: identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 

espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão” (1995).  Por 

isso, no que se refere à identidade docente, “é mais adequado falar em processo 

identitário”  (p.16),  o  qual  relaciona-se à  pessoa e ao profissional,  ao  ser  e ao 

18 SACRISTAN,  J.  Gimeno  (1995).  “Consciência  e  acção  sobre  a  prática  como  libertação 
profissional dos professores”. In: NÓVOA. A. (org.) Profissão professor. Porto: Porto Editora.
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ensinar, sendo portanto, fundamental valorizar as suas “histórias de vida”19, uma 

vez que este processo é sustentado:  pela  adesão  (a princípios e valores),  pela 

ação  (maneiras  de  agir,  decisões  de  ordem  pessoal  e  profissional),  pela 

autoconsciência (dimensão decisivo-reflexiva sobre a sua própria ação), por parte 

do professorado na complexidade da atividade educativa inscrita no ciclo de vida 

profissional do docente (NÓVOA, ibidem). 

Portanto, conforme o autor, é na maneira como cada um se sente e se diz  

professor, como exerce o ensino na construção de sua autonomia, que se constitui 

o processo identitário, uma vez que, “não é possível separar o eu pessoal do eu 

profissional,  sobretudo numa profissão fortemente impregnada de valores e de 

ideais e muito exigente do ponto de vista do empenhamento e da relação” (1995, 

p.9). 

Nessa  perspectiva,  destacamos  os  estudos  de  Gonçalves  (1990)  e 

Huberman (1989)20. Segundo Gonçalves, o percurso profissional dos professores 

pode ser estudado sob dois planos de análise, distintos, mas complementares: o 

do  desenvolvimento  profissional em  termos  gerais  e  o  da  construção  da 

identidade profissional (grifo nosso). Para esse autor, a carreira dos professores 

evolui de acordo com duas dimensões: a individual, centrada na natureza do seu 

eu  (no  nível  consciente  e  inconsciente),  e  a  coletiva,  construída  sobre  as 

representações do campo escolar, que influencia e determina aquelas (p.147).

19 Nóvoa� ao  introduzir  o  método  (auto)biográfico  e  a  formação no  cenário  de  pesquisas 
educacionais sobre a profissão docente e as práticas de ensino, expõe a necessidade de valorizar 
as “histórias de vida” de professores na complexidade da atividade educativa.  
20 José  Alberto  Gonçalves  sobre  “A  carreira  das  professoras  do  ensino  primário”,  e  Michael 
Huberman, sobre “O ciclo de vida profissional dos professores” (In: Nóvoa, 1995).
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No que diz respeito à evolução do processo identitário na dimensão do ciclo 

de vida profissional dos professores, considera-se a pessoa do professor no seu 

jeito  de ser  e  estar  na profissão na busca de sua autonomia.  Percebe-se,  na 

evolução desse ciclo, que a racionalidade técnica opõe-se a uma prática reflexiva, 

mas  permanece  “como  uma  facticidade  ou  pré-requisito  no  movimento  de 

construção da identidade dos professores” (BORBA, 2001).

Huberman  (1989)21 analisa  as  tendências  gerais  do  ciclo  da  vida  dos 

professores  como  um  processo  específico  na  docência,  dividido  em  fases, 

referenciado em diversos estudos empíricos. As motivações para o ingresso na 

carreira  docente  são  várias,  porém,  a  fase  de  entrada,  de  contato  inicial  do 

professor com a sala de aula, é um tanto homogênea, nos dois ou três primeiros 

anos de ensino.  Nessa época dois  aspectos são essenciais  à  profissão:  o  da 

“sobrevivência”, denominada de “choque do real” em que o docente busca a sua 

singularidade diante da complexidade da ação profissional e busca a superação 

para continuar na carreira, e o da “descoberta”, vivida com entusiasmo inicial na 

experimentação de ser e relacionar-se numa situação profissional, a exaltação em 

ter a sua sala de aula, os seus alunos. 

Após esse percurso inicial, às vezes impactante, o professor passa para a 

segunda fase:  a de “adesão”  ou “estabilização”.  Identificar-se com a profissão, 

passar a ser professor, significa pertencer a um corpo profissional. É nessa fase 

que  se  percebe  o  delineamento  mais  consistente  do  processo  identitário 

profissional do docente. A “estabilização precede ligeiramente ou acompanha um 
21 Huberman  (1989)  objetiva  compreender  questões  sobre  o  ciclo  da  vida  profissional  dos 
professores do ensino secundário na perspectiva da “carreira” desenvolvida como um processo, 
especificamente, na docência. (In: NÓVOA, 1995)
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sentimento  de  ‘competência’  pedagógica  crescente”  (ibd.p.40),  despertando no 

professor a busca por novos saberes e conhecimentos com apoio dos colegas e 

da instituição. É uma fase demarcada pela “libertação”, “autonomia pedagógica”, 

“segurança” e “descontração” em seu trabalho docente. 

Nas fases iniciais do ciclo profissional, de certo modo, consideram-se  os 

percursos individuais unívocos. Entretanto, começam a divergir a partir da fase de 

estabilização,  seguindo-se  para  uma  fase  de  “experimentação”  e  de 

“diversificação”  que,  segundo  Huberman,  é  explicada  em  diversos  estudos22 

empíricos e teóricos sobre a consolidação pedagógica em sala de aula. Nessa 

fase,  os  professores  procuram  “romper”  com  uma  “certa  rigidez  pedagógica” 

através de uma “série de experiências pessoais, diversificando o material didático, 

os  modos  de  avaliação,  a  forma  de  agrupar  os  alunos,  as  seqüências  dos 

programas etc” (p.41). Essa postura mais dinâmica se estende à consciência mais 

ampliada sobre fatores institucionais que interferem em seu trabalho docente e, 

em âmbito geral, na escola. Os professores, tornam-se, então, mais motivados e 

participativos  em  projetos  e  comissões,  buscam  novos  desafios,  inclusive  de 

caráter administrativo.

Na seqüência desse ciclo profissional, por volta do 15° e o 25° anos de 

ensino, após a fase de diversificação, constata-se que o profissional se “põe em 

questão” (HUBERMAN), sem uma consciência clara do tipo de diversificação nem 

dos sentimentos, o que pode desencadear uma “sensação de rotina” ou de “crise” 

existencial  e profissional.  O autor chama a atenção para as “múltiplas facetas” 

22 Huberman refere-se às várias explicações sobre essa evolução da carreira  profissional docente 
(Feiman-Nemser, 1985; Cooper, 1982; Silkes, 1985) In: Nóvoa, 1995, p. 41.
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dessa  fase,  com  sintomas,  sentimentos,  razões  e  motivos  que  levariam  ao 

questionamento como pessoa e profissional. Assim, pode decorrer da “monotonia” 

em sala  de  aula,  do  desencanto  diante  de  experiências  de  “fracassos”  ou  de 

reformas  estruturais,  de  um  contexto  político  e  econômico  na  escola,  ou  até 

mesmo de uma reflexão sobre o desenvolvimento da carreira até aquele momento 

de vida.

Ressaltamos que esse enfoque sobre a carreira profissional justifica-se na 

tentativa de situar em quais fases se encontram os professores entrevistados, por 

isso,  não  nos  deteremos  nas  duas  últimas  fases23 desse  ciclo  profissional 

delineado por Huberman. 

Conforme Pimenta  e  Anastasiou  (2002)  ,  “a  identidade  do  professor  é 

simultaneamente  epistemológica  e  profissional,  porque  se  realiza  no  campo 

teórico do conhecimento e no âmbito da prática social” (p.13). Nesse sentido, uma 

identidade profissional constrói-se

[...]  com  base  na  significação  social  da  profissão;  na  revisão 
constante  dos  significados  sociais  da  profissão;  na  revisão  das 
tradições  [...]  na  reafirmação  de  práticas  consagradas 
culturalmente  e que permanecem significativas.  [...]  Constrói-se, 
também, pelo significado que cada professor, como ator e autor, 
confere à atividade docente no seu cotidiano, com base em seus 
valores, seu modo de situar-se no mundo,  sua história de vida, 
suas  representações,  seus  saberes,  suas  angústias  e  seus 
anseios,  no sentido que tem em sua vida o ser professor,  bem 
como  em  sua  rede  de  relações  com  outros  professores,  nas 
escolas,  nos sindicatos e em outros agrupamentos (PIMENTA , 
2002, p. 77).

23 As fases referidas correspondem a Serenidade e Distanciamento Afetivo e Conservantismo e 
Lamentações (Ver Haberman (1989) In: NÓVOA, 1995, pp.43-46.



45

Destacamos, então, o caráter dinâmico do processo identitário, como um 

constante vir-a-ser, não sendo este uma reprodução de modelos hegemônicos e 

estereotipados  como  padrão  de  conduta  que  configura  uma  forma  de  ser 

professor/profissional. O sujeito professor se constitui historicamente, despojando-

se de uma identidade fixa, uma vez que esta não é um dado imutável, externo, a 

ser  adquirido,  mas,  sim,  uma  diferença  produzida  no e  pelo indivíduo  numa 

complexa rede de relações de força. Como afirma Cardoso, nós professores,

[...] estamos sempre nos modificando, nos atualizando. Somos um 
produto  sempre inacabado,  cuja  fabricação se dá  no  centro  de 
múltiplas  relações  localizadas  no  interior  da  história  do  tecido 
social  e conectadas a ela,  entre as quais podemos situar como 
uma  das  linhas  de  força  os  discursos  científico-educacionais24 

(CARDOSO apud PAIVA, 2003, p.13).

Segundo  Moita  (1995),  é  no  percurso  de  vida  que  se  torna  possível 

compreender como se dar a dinâmica da identidade profissional construída nas 

interações que se estabelecem entre as experiências pessoais e socioculturais, 

isto  é,  uma construção que tem “a marca das experiências feitas,  das opções 

tomadas, das práticas desenvolvidas, das continuidades e descontinuidades, quer 

ao nível  das representações quer  ao nível  do trabalho concreto” (p.116).  Está 

relacionada, ainda, ao estatuto da profissão e do profissional, à cultura do grupo 

de pertença social e ao contexto sociopolítico (grifo da autora).

Nessa  mesma  direção,  Nóvoa  (1995)  enfatiza  a  importância  do  “saber 

emergente” da experiência pedagógica dos professores, pois,  citando Dominicé 

(1990), o “adulto apenas retém como saber de referência o que está ligado à sua 

24 A  autora  refere-se  ao  discurso  produzido,  em particular,  pelas  universidades,  pelos  que  se 
dedicam à investigação no campo da educação, que são também seus consumidores. 



46

identidade”. Paradoxalmente, a profissionalização do ensino fez-se à custa desse 

saber  experiencial.  Nesse  sentido,  para  Ludke  (1996),  é  na  formação  e  na 

experiência docente que se situam os processos de socialização e da construção 

da identidade profissional do professor, considerando o caráter histórico-cultural 

no qual este constrói o saber experiencial, o seu ser e fazer profissional vivenciado 

em sua prática pedagógica e social.  Entendemos a  constituição da identidade 

docente como um processo dialético que decorre da reflexão teórica do professor 

sobre sua prática docente, do significado que atribui a si mesmo e à educação, da 

forma como se reconhece no magistério. A identidade não é um dado imutável, 

mas, sim, um continuum no desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo. 

1.2  O  tempo  profissional  como  espaço  construtor  da  identidade 

docente 

O  “tempo profissional” referencia-se na concepção de “saberes temporais”, 

conforme TARDIF (2002), porque são adquiridos nos processos de socialização e 

de aprendizagem inscritos na história de vida do professor e construídos ao longo 

de uma carreira profissional. Esse tempo é entendido “tal como é vivido e não 

como tempo cronológico expresso em termos de datas” (p.67) e que possibilita a 

compreensão da genealogia  dos saberes  docentes.  Nesse sentido,  esse autor 

defende que:

Se  uma  pessoa  ensina  durante  trinta  anos,  ela  não  faz 
simplesmente alguma coisa, ela faz também alguma coisa de si 
mesma:  sua  identidade  carrega  as  marcas  de  sua  própria 
atividade, e uma boa parte de sua existência é caracterizada por 
sua atuação profissional. [...]  com o passar do tempo,  ela vai-se 
tornando – aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros – um 
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professor, com sua cultura, seu ethos, suas idéias, suas funções, 
seus interesses, etc (ibdem).

Na concepção de “tempo como vivido”, considera-se a sua subjetividade na 

medida em que se constitui, “modela-se”, a identidade profissional. É mediante um 

certo tempo – tempo da vida profissional, tempo da carreira – que o Eu pessoal vai 

se transformando no contexto do trabalho e se torna um Eu profissional.  Nesse 

sentido,  a  noção  de  experiência  presente  “no  cerne  do  Eu  profissional  do 

professor e de sua representação do saber ensinar remete ao tempo, concebido 

como um processo de aquisição de um certo domínio do trabalho e de um certo 

conhecimento de si mesmo” (TARDIF, 2002, p.108). 

A relação tempo e identidade profissional do professor está inserida na sua 

trajetória pessoal e profissional, na sua história de vida e socialização. Com base 

em  Dubar  (1997),  a  identidade  não  é  apenas  um  “dado”,  mas  também  um 

“constructo” que remete “aos atos” de agentes ativos capazes de justificar suas 

práticas e de dar coerência às suas escolhas. É no estatuto de uma profissão que 

se  compreende  a  identidade.  No  caso  do  professor,  é  no  seu  processo  de 

socialização  e  na  carreira  no  ensino  que  se  constitui  a  identidade  pessoal  e 

profissional, através de um repertório de saberes e competências e do bem-estar 

pessoal na profissão. Portanto, segundo Tardif, 

[...] se é verdade que a experiência do trabalho docente exige um 
domínio cognitivo e instrumental da função, ela também exige uma 
socialização na profissão e uma vivência profissional através das 
quais a identidade profissional vai sendo pouco a pouco construída 
e experimentada e onde entram em jogo elementos emocionais, 
relacionais  e  simbólicos  que  permitem  que  um  indivíduo  se 
considere  e  viva  como  um  professor  e  assuma,  assim, 
subjetivamente  e  objetivamente,  o  fato  de  fazer  carreira  no 
magistério (2002, p.108). 
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É  nessa  dimensão  temporal  do  processo  constitutivo  da  identidade 

profissional  do  professor  que  se  estrutura  “a  memorização  de  experiências 

educativas marcantes para a construção do Eu profissional,  e constitui  o meio 

privilegiado de chegar a isso” (TARDIF, ibdem p.67). É a partir  de referenciais 

espaço-temporais  que  o  professor  validará  as  suas  certezas  experienciadas, 

enquanto busca a definição de formas identitárias aceitáveis para si  e para os 

outros.

No que se refere ao tempo vivido na trajetória profissional, conceituada por 

Tardif como pré-profissional (grifo nosso), a literatura internacional25 e os estudos 

empíricos  revelam  que  o  saber  dos  professores  sobre  o  ensino,  sobre  como 

ensinar  e  sobre  o  papel  do  professor  é  proveniente  de  sua  história  de  vida. 

Destaca  sua  socialização  escolar  (enquanto  aluno),  na  qual  adquire-se  um 

repertório de conhecimentos, de crenças, de representações e de certezas sobre 

a prática docente. Nesta pesquisa, conceituamos como  primeiras experiências 

extra-oficiais na docência. Segundo Raymond et allii (1993):

[...] os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional, isto 
é,  quando  da  socialização  primária  e  sobretudo  quando  da 
socialização escolar, têm um peso importante na compreensão da 
natureza dos saberes, do saber-fazer e do saber-ser que serão 
mobilizados  e  utilizados  em  seguida  quando  da  socialização 
profissional  e no próprio  exercício do magistério.  [...]  uma parte 
importante da competência profissional dos professores tem raízes 
em sua história  de vida,  pois,  em cada ator,  a  competência se 
confunde  enormemente  com  a  sedimentação  temporal  e 
progressiva,  ao  longo  da  história  de  vida,  de  crenças,  de 
representações, mas também de hábitos práticos e de rotinas de 
ação (apud: TARDIF, 2002, p.69).

25 LESSARD &TARDIF, 1996; TARDIF & LESSARD, 2000 e Raymond, 1998 et alli nos estudos de 
80  documentos  autobiográficos  de  futuros  professores  e  10  histórias  de  vida  de  professores 
experientes. In: TARDIF, 2002.
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No campo educacional  os  estudos  sobre  a  socialização  pré-profissional 

iniciados  nos  anos  90,  defendem  a  idéia  de  que  na  prática  profissional 

evidenciam-se  saberes  que  provêm  da  socialização  anterior  à  preparação 

profissional para o ensino, assim como provêm de “preconcepções do ensino e da 

aprendizagem herdadas da história escolar” (TARDIF, ibid.p.72). Entendemos que 

essa idéia também pode ser aplicada à prática dos professores que não passaram 

por uma formação inicial  para o ensino, como é o caso dos professores deste 

estudo. 

É, portanto, na socialização profissional que se situa a temporalidade do 

saber  docente,  a  qual  expressa  na  trajetória  de  vida  a  construção  de  sua 

identidade  profissional  no  exercício  de  seu  trabalho  docente,  permeado  pelo 

significado  das  experiências  e  dos  saberes  que  lhe  dão  consistência.  Essa 

dimensão temporal é marcada por dois fenômenos: a trajetória pré-profissional ou 

fontes  pessoais  e a carreira  no magistério.  A  carreira  é  um processo de vida 

profissional,  com  fases  e  mudanças,  no  qual  estão  presentes  as  dimensões 

identitárias e as de socialização profissional. O início desse processo decorre da 

socialização escolar, que  pode ser determinante quanto à escolha da carreira e 

ao  estilo  de  ensino,  assim  como  à  relação  afetiva  e  personalizada  para   o 

magistério.
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CAPÍTULO II -  A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO 

PROFESSOR NA DINÂMICA DOS SABERES DOCENTES
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[...]  o  saber  não é  uma coisa  que flutua no 
espaço:  o  saber  dos  professores  é  o  saber 
deles  e está  relacionado com a pessoa e  a 
identidade  deles,  com a  sua  experiência  de 
vida e com a sua história profissional, com as 
suas relações com os alunos em sala de aula 
e com os outros atores escolares na escola 
(TARDIF, 2002).

Neste capítulo,  abordamos a identidade docente sob a ótica teórica que 

reflete  o  professor  como  um  profissional  do  saber/profissional  do  ensino  que 

mobiliza e produz saberes em sua atividade de ensino. Destacamos Freire (1996), 

Gauthier (1998), Guimarães (2004), Pimenta (2002) Tardif (2002), Therrien (1997), 

Therrien  e  Loiola  (2001).  Esses  estudos  tratam  a  profissionalização  em  sua 

especificidade e constituição com base nos processos de socialização, e a partir 

da categoria “saber docente”, analisam a complexidade do saberes constituídos 

no  (e  para  o)  exercício  docente,  assim  como  buscam  compreender  em  que 

aspectos desses saberes se definem a identidade e autonomia do professor na 

profissão.

Vale  ressaltar  em  anos  recentes  o  crescente  interesse  em  estudos  e 

pesquisas26,  muito  próximos  à  nossa  realidade  educacional,  sobre  a  trajetória 

pessoal e profissional, o trabalho docente, os conhecimentos e saberes docentes 

26 Destacamos alguns estudos e pesquisas desenvolvidos no Núcleo de Formação de Professores 
e Prática Pedagógica, do Programa de Pós-graduação, Mestrado em Educação da UFPE, por 
Socorro  Silva  (2000),  Suzana  Barrios  Luis  (2000),  Alda  Torres  (2003),  Carla  Oliveira  (2003), 
Orquídea Guimarães (2004).
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construídos em ação e de maneira pessoal pelos professores e professoras dos 

ensinos fundamental e médio, atribuindo-lhes, assim, a condição de produtores de 

saberes.

A  concepção  de  identidade  docente,  neste  estudo,  está  associada  à 

educação  como  prática  social  e  histórica,  no  sentido  em  que  se  relaciona 

diretamente  “à  vida  objetiva  e  subjetiva  dos  sujeitos  envolvidos  nesta  prática” 

(THERRIEN & DAMASCENO, 1993)27. Por isso, a identidade não é algo externo, 

adquirido, mas uma diferença produzida no indivíduo e pelo indivíduo no conjunto 

de uma complexa rede de interações pessoais e sociais. No caso do professor, a 

sua identidade profissional se constitui  no exercício da docência  articulada aos 

saberes  docentes,  às  questões  imbricadas  à  socialização  e  à  sua  formação 

identitária. 

A formação identitária do professor é um processo epistemológico, porque 

reconhece a docência como um campo teórico de conhecimentos organizados em 

quatro conjuntos relacionados ao saberes das ciências, dos conteúdos didático-

pedagógicos e ligados ao sentido da existência humana. É, ao mesmo tempo, um 

processo  de  formação  e  profissional,  pois  a  docência  constitui  um  campo 

específico de intervenção na prática social  (PIMENTA e ANASTASIOU,  2002). 

Para Therrien e Loiola (2001), o trabalho docente concebido como prática situada, 

contextualizada é fruto da multiplicidade de saberes oriundos da formação, das 

disciplinas, do currículo, da experiência, da prática social. 

27 Referenciado por Jacques Therrien (1997).
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Na concepção  de  Gauthier  (1998),  o  trabalho  do  professor  é  o  de  um 

profissional que, “munido de saberes e confrontado a uma situação complexa que 

resiste à simples aplicação dos saberes para resolver a situação, deve deliberar, 

julgar e decidir com relação à ação a ser adotada, ao gesto a ser feito ou à palavra 

a  ser  pronunciada  antes,  durante  e  após  o  ato  pedagógico”  (p.331).  O  autor 

compreende o saber como o resultado de uma produção social, sujeito às revisões 

e às reavaliações, e validado de acordo com a natureza da relação do sujeito com 

a sua realidade. Porém, não se reduz ao sujeito: é o fruto de uma interação entre 

sujeitos, de uma interação lingüística inserida num contexto e que terá valor, na 

medida em que permite manter aberto o processo de reflexão e questionamento 

(p.339). Nessa concepção, os saberes docentes são construídos e aplicados na 

prática  docente  mediante  as  condições  históricas  e  sociais  do  exercício  da 

profissão, assim como resultam da experiência vivida e das influências culturais e 

pessoais do professor.

Gauthier  et  all.  (1998)  identificam  três  categorias  segundo  as  quais  a 

docência  se  realiza  como  uma  profissão:  a)  ofício  sem saberes  não  há  uma 

sistematização de um saber específico do professor que exerce a sua atividade 

com  base  no  bom  senso,  intuição,  experiência;  b)  os  saberes  sem  oficio 

formalizam o ensino de tal modo que reduzem a sua complexidade e os saberes 

não correspondem à realidade; c) ofício feito de saberes28 esta categoria envolve 

28 Na  classificação  de  Gauthier  (1998),  são  os  saberes  docentes:  Disciplinar,  Curricular,  das 
Ciências da Educação,  da Tradição Pedagógica,  da Experiência,  da Ação Pedagógica. Esses 
saberes constituem um “reservatório” para a atuação do professor de acordo com as situações 
específicas do cotidiano escolar. 
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os saberes essenciais ao ensino e que são mobilizados pelo professor para o 

trabalho ou no trabalho, requerendo uma reflexão sobre a sua prática. 

A  docência  é  uma  profissão  situada  e  relacionada  ao  mundo  vivido 

(HABERMAS,1997) não apenas porque o professor atua no campo dos saberes 

envolvendo a dimensão pedagógica dos processos de ensino-aprendizagem, mas 

também por caracterizar-se como trabalho de humano com o humano e para o 

humano (DUBET, In: TARDIF, 1999), com uma “práxis humana”, voltada para a 

emancipação  social  e  profissional  dos  atores  sociais  nela  envolvidos.  É  na 

compreensão da docência como uma dimensão do trabalho humano, e como uma 

profissão  que  implica  saberes  produzidos  e  integrados  na  prática,  ou  seja,  a 

docência compreendida como um “ofício pleno de saberes” ou “feito de saberes”, 

que  abordarmos  a  constituição  da  identidade  do  professor  da  educação 

profissional articulada aos saberes no trabalho docente. É na ação pedagógica 

como um processo de mediação dos saberes, portanto, que se explica a formação 

do  docente  na  docência  enquanto  exercício  profissional  que  requer  uma 

capacidade de reflexão crítica sobre a prática (THERRIEN, 1997).

Entendemos o conceito de trabalho docente enquanto práxis caracterizada 

pela  ação-reflexão-ação  na  especificidade  e  complexidade  do  trabalho  do 

professor, ou seja, no exercício da docência na escola, característica respaldada 

em Schön29 nos  conceitos  de  reflexão-na-ação,  ou seja,  o  professor  analisa e 

interpreta a  sua própria  realidade na ação,  e  o  de  reflexão-sobre-a-ação,  que 

implica voltar-se e refletir sobre a prática realizada. Para o autor, “refletir sobre a 
29 Donald  A.  Schön,  “Formar  professores  como profissionais  reflexivos”.(s/d),  In:  Nóvoa,  1992. 
Schön, na década de 80, criou a categoria professor-reflexivo, juntamente com os conceitos acima 
citados, de acordo com a sua proposta de conhecimento voltado à ação.
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reflexão-na-ação é uma ação, uma observação e uma descrição, que exige o uso 

de palavras”. Sobre o saber dos professores, Schön defende a idéia de que os 

mesmos elaboram um conhecimento específico ligado à ação, que só é adquirido 

através da experiência prática cotidiana. Trata-se, pois, de um conhecimento tácito 

e não sistemático, intuitivo, levando a pessoa a agir sem saber como age, em 

concepção oposta à da racionalidade técnica (MONTEIRO,2001).

Azzi  (2002)30,  ao  referenciar  o  conceito  de  trabalho  humano  em  Marx 

(1985), considera que o trabalho é um processo de interação do homem com a 

natureza,  através  do  qual  o  “homem  se  objetiva,  constrói  a  sociedade  e  se 

autoconstrói” (p.40). No que se refere ao professor, é na especificidade de seu 

trabalho – a docência - que ele se objetiva, constrói uma identidade, participa e 

transforma-se  no  cotidiano  da  vida  social  e  profissional.  Para  essa  autora,  o 

professor possui um controle e uma autonomia que lhe confere uma singularidade 

inerente ao seu trabalho, ao imprimir uma direção própria e sendo responsável 

direto com seus alunos, pelo processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. 

Isto significa que na dinâmica da autonomia e do controle sobre sua ação 

docente  o  professor  domina  e  se  sente  sujeito  do  seu  trabalho,  pensando  e 

refletindo sua prática na complexidade a partir da leitura crítica da sua realidade 

social, pois, como afirma Pimenta (1999), a tarefa do professor é a produção de 

conhecimentos e a criação das condições para que esta ocorra.

30 Em seu artigo sobre “Trabalho docente: autonomia didática e construção do saber pedagógico”, 
resultante de sua pesquisa de doutorado na USP, em 1994, a autora aborda o conceito de trabalho 
na docência enquanto práxis social (In: Pimenta, 2002).
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A  ação  docente  é  um  trabalho  que  constitui  uma  prática  social 

transformadora  da  realidade educacional  de  acordo com as necessidades dos 

atores  sociais  em  interação,  através  do  “saber  pedagógico”  construído  pelo 

professor, e que possibilita um processo de inter-relação com o aluno, os saberes 

e a escola no cotidiano do seu trabalho. Nessa interação o professor concretiza os 

saberes docentes e também se transforma como sujeito social e profissional, haja 

vista  que “o trabalho docente é um processo de objetivação do professor”,  no 

sentido  em  que  Azzi  (ibdem)  coloca:  “objetivação  em  si,  quando  representa 

apenas adaptações ou interiorizações do mundo, ou objetivação para si, quando é 

criativa, quando é sintetizadora” (p. 47).

O  trabalho  docente  como prática  social  é,  portanto,  a  expressão  desse 

saber pedagógico constituído do conhecimento e/ou saber que o professor possui 

e ressignifica na atividade de ensino. É uma prática social rica de possibilidades, 

porém limitada diante da sua complexidade,  que exige do professor  respostas 

repetitivas ou criativas de acordo com a sua capacidade e habilidade de leitura da 

realidade e do contexto escolar em que está inserido.

Segundo  Freire  (1996),  no  ato  de  ensinar  e  ser  educador  há  saberes 

necessários contidos na especificidade humana da atuação educativa. Assim, a 

prática  docente  está  permeada  por  diversos  saberes  oriundos  das  relações 

construídas  em  seu  próprio  ofício  de  ensinar  e  aprender,  o  que  está 

continuamente se transformando na reflexão crítica sobre a sua prática. O autor 

afirma que “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 

(p.25), caracterizando a dimensão interativa da docência, que requer do professor 
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a compreensão da prática pedagógica como um processo dialógico, mediatizador. 

Freire  (2000)  afirma  a  concepção  de  educador  crítico,  considerando  os 

professores  como  criadores,  investigadores,  inquietos,  rigorosamente  curiosos,  

humildes  e  persistentes  (grifo  nosso), cabendo-lhes  a  função  de  “não  apenas 

ensinar os conteúdos, mas ensinar a pensar certo” (p. 29).

A prática docente é tida, portanto, como uma atividade complexa que não 

se restringe ao espaço formal de ensino – o ambiente escolar –, e, sim, relaciona-

se aos diferentes contextos, experiências pedagógicas em associações sociais, 

sindicatos  de  classe etc.  Por  isso,  o  professor  no  exercício  da  docência  está 

continuamente aprendendo, articulando dinamicamente o pensar, o sentir e o agir 

sobre a sua profissão como uma realidade social e histórica, compreendendo o 

seu trabalho como uma coletivização de sua prática.

Compreendemos, portanto, o exercício da docência forjado num processo 

formativo  que  considere  as  dimensões  humana,  epistemológica,  política  e 

profissional, uma vez que a formação de professores, quer seja inicial ou contínua 

voltada para  a  docência,  é  o  momento  no  qual  se  formaliza  a  construção da 

identidade profissional docente. 
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 2.1  A  identidade  do  professor  tecida  pelos  fios  condutores  dos 

saberes docentes

A abordagem teórica  adotada  por  Tardif31 (2002)  quanto  ao  estudo dos 

saberes docentes e da formação profissional remete à compreensão da “natureza 

social” do saber dos professores, uma vez que é no contexto de uma socialização 

profissional32 que o professor adquire, incorpora, modifica e adapta o saber em 

função dos momentos e das fases de uma carreira, assim como é ao longo de sua 

história profissional que “o professor aprende a ensinar fazendo o seu trabalho” 

(p.14). Para o autor, essa perspectiva também é explicada porque: 

[...]  o  saber  dos  professores  não  é  um conjunto  de  conteúdos 
cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo em 
construção  ao  longo  de  uma  carreira  profissional  na  qual  o 
professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de 
trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza 
por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de sua 
“consciência prática” (p.14).

O conhecimento  do  professor  para  o exercício  da  profissão,  como todo 

trabalho humano, de acordo com Tardif,  exige  um saber e um saber-fazer que 

apontam  para  a  subjetividade  desse  profissional.  Na  perspectiva  dessa 

subjetividade – o ser e o agir – situa-se o saber do professor na interface entre o 

individual e o social.  Significa, então, que o saber do professor constitui-se nas 

“transações”33 constantes entre o que “ele é” (na cognição, expectativas, histórias 
31 Na obra “Saberes docentes e formação profissional”,  Tardif  (2002) compõe uma síntese de 
questões  teóricas  e  empíricas  sobre  a  natureza  dos  saberes  mobilizados  pelos  professores. 
Abordando os aspectos sociais e individuais do saber dos professores, procura evitar o mentalismo 
e o sociologismo.  Ressalta que o saber depende dos atores individuais empenhados numa prática 
profissional.
32 Socialização profissional compreendida neste estudo de acordo com a abordagem de Claude 
Dubar (1997) sobre a Socialização e Construção Social da Identidade.
33 A noção de “transação” em Tardif, remete à abordagem sociológica da identidade de acordo com 
Dubar (1997) que considera a articulação entre a transação “objetiva” e “subjetiva” como a chave 
do processo de construção das identidades sociais. (DUBAR, 1997, p.108).
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de vida) e o que “faz”, o que implica a configuração de uma identidade profissional 

inserida no processo de trabalho escolar.  

É nessa perspectiva que justificamos o nosso arcabouço teórico, na busca 

da  compreensão  sobre  em  quais  saberes  docentes  se  constitui  a  identidade 

profissional  do  professor  de  educação  profissional,  articulada  no  exercício  da 

docência,  haja  vista  que  os  professores-sujeitos  desta  pesquisa  não  têm  a 

formação inicial voltada para o magistério, mas têm a possibilidade de construírem 

uma  carreira  profissional  no  magistério,  configurando,  assim,   uma  identidade 

profissional  como professor.

Segundo Tardif (2002), os saberes profissionais que perpassam a carreira 

do  professor,  isto  é,  que servem de base para  o  ensino,  são  existenciais,  no 

sentido em que o professor não é apenas um ser pensante cognoscitivo,  mas 

também pensa a partir de sua história de vida, com a marca das interações – de 

afetividade,  de  normatividade,  dependendo  da  forma como  se  estruturam nas 

relações  do  professor  em  seu  contexto  escolar.  São  também  sociais,  porque 

provêm de fontes sociais diversas, adquiridos em tempos sociais diferentes, além 

de  serem produzidos  e  legitimados  por  outros  grupos  sociais  no  contexto  da 

história de vida e da carreira profissional na qual se constrói o aprender a ensinar.

Esse  autor  classifica  os  saberes  dos  professores,  visando  identificar  a 

natureza social baseada em “fios condutores”34do saber docente. Ressalte-se que 

esses  “fios  condutores”  aproximam-se  das  categorias  empíricas  em  nossa 

investigação,  por  isso  estabelecemos  um  diálogo  mais  detalhado  com  essa 

34 A expressão “fios condutores” é cunhada por Tardif na explicação dos saberes que constituem a 
natureza social e individual do saber dos professores.
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abordagem teórica, que, ao definir os diferentes saberes presentes na prática do 

professor, parte do pressuposto de que o saber docente se compõe, na verdade, 

de  vários  saberes  provenientes  de  diferentes  fontes.  Isto  possibilitará  a  nossa 

compreensão sobre em quais saberes se constitui a identidade do professor de 

educação profissional. 

O saber dos professores está imbricado no trabalho docente. Esse trabalho 

é  multidimensional,  pois  “incorpora  elementos  relativos  à  identidade pessoal  e 

profissional do professor, à sua situação socioprofissional, ao seu trabalho diário 

na escola e na sala de aula” (TARDIF, 2002, p.17). Constitui-se no primeiro fio 

condutor,  ou seja, significa que o saber do professor é produzido e modelado no e 

pelo trabalho, através de relações cognitivas e, ao mesmo tempo, por relações 

mediadas  pelo  trabalho,  em  que  ele  enfrenta  e  cria  soluções  para  situações 

cotidianas.

O segundo fio condutor compreende o pluralismo do saber docente. É um 

saber  plural, compósito, heterogêneo, pois origina-se de fontes sociais variadas. 

Provêm  da  história  de  vida  na  família,  na  escola,  da  tradição  pedagógica  e 

cultural, dos conhecimentos específicos e pedagógico-didáticos adquiridos através 

da formação inicial ou contínua, assim como dos livros didáticos e da experiência 

pessoal.  É  adquirido  no  contexto  de  uma  história  de  vida  e  de  uma  carreira 

profissional. 

Enfatizamos  a  temporalidade  do  saber  profissional,  necessária  à 

compreensão sobre  como os  professores  de ensino técnico,  em sua trajetória 

profissional na docência, “aprenderam a ensinar, ensinando” -, vivenciando fases 
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de  transformação,  de  continuidade  e  até  mesmo  de  ruptura  com a  formação 

superior em outra área profissional.  Segundo Tardiff  (ibid.),  aprender a ensinar 

supõe aprender a dominar progressivamente os saberes necessários ao trabalho 

docente.  Refere-se,  assim,  ao  terceiro  fio  condutor  a  idéia  de  que  o  saber  é 

temporal, à medida que é aprendido na própria história familiar ou escolar anterior, 

isto é, o professor traz para a docência suas crenças e representações sobre o 

ensino. 

O saber é temporal, também, no sentido de que é desenvolvido ao longo da 

carreira na qual se dá a construção do saber profissional, vinculado a dimensões 

identitárias  e  de  socialização,  e  envolve  “a  questão  da  identidade  e  da 

subjetividade dos professores,  que se tornam o que são de tanto fazer  o que 

fazem”  (ibd.,p.20).  Considerando  que  os  saberes  são  originados  em  diversas 

fontes  sociais  e  em  diferentes  momentos  da  trajetória  de  vida  do  professor, 

questiona-se: “como os professores amalgamam esses saberes?” Compreende-se 

que é na experiência de trabalho cotidiano que o professor alicerça a sua prática 

através  da  aquisição,  produção,  adaptação  e  transformação  de  seus  saberes 

profissionais. Essa experiência tem a marca pessoal, o modo de ser do professor, 

resultante de interações com professores, colegas presentes em sua história de 

vida. 

A experiência de trabalho, portanto, é apenas um espaço onde o 
professor  aplica  saberes,  sendo  ela  mesma  saber  do  trabalho 
sobre  saberes,  em  suma:  reflexividade,  retomada,  reprodução, 
reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de 
produzir sua própria prática profissional (TARDIF, 2002, p.21).
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Na  idéia  dos  “saberes  humanos”  que  caracteriza  o  trabalho  interativo, 

temos o outro fio condutor do saber docente – o aluno, que representa a marca da 

interação entre o professor e o seu objeto de trabalho -, orientando a ação docente 

e repercutindo na prática e na identidade profissional, possibilitando ao professor 

refletir sobre seus valores, suas maneiras de ensinar, suas relações na escola. 

Quando  permeada  de  sensibilidade  e  discernimento,  possibilita  ao  professor 

identificar o aluno em sua individualidade, logo, essa interação é marcada pelo 

afeto, que é um componente tácito35 do trabalho docente. 

Segundo Freire (1996), o saber afetivo alicerça a relação interativa entre o 

professor e os educandos, assim como perpassa todos os saberes docentes na 

atividade do ensinar e aprender. É com afetividade que a prática cognoscitiva se 

realiza  de  maneira  ética  e  estimulante,  respeitando-se  as  subjetividades,  a 

autonomia  e  os  interesses  refletidos  na  ação  docente,  que não se  separa  da 

discente, pois esta “é uma experiência alegre por natureza” (p.160). Desse modo, 

as  trocas  afetivas  entre  professores  e  alunos  tornam-se  parte  integrante  do 

trabalho docente, permeando o domínio dos saberes específicos e dos saberes 

didático-pedagógicos.

No estudo de  Guimarães36 (2004), através de uma pesquisa empírica sobre 

os saberes dos professores do ensino fundamental, identificaram-se os “saberes 

35 De acordo com Antonia C. Bussamann e Maria Luiza M. Abbud, no artigo, “Trabalho docente”. In: 
BRZEZINSKI, Iria (2002, p. 142).

36Guimarães (2004) nesse estudo analisa os saberes mobilizados pelos professores e professoras 
para  a  organização  do  trabalho  docente  no  ensino  fundamental  nas  séries  iniciais.  A  autora 
identificou, quanto aos saberes afetivos na interação professor/a-aluno/a: recepção dos alunos/as; 
incentivo e estímulo; bem-estar dos alunos/as (p.85).Trata-se de estudo desenvolvido no Núcleo de 
Formação de Professores e Prática Pedagógica, no Mestrado em Educação do Programa de Pós-
graduação em Educação da UFPE.
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docentes afetivos”. Segundo a autora, são saberes que perpassam a dinâmica de 

mobilização e utilização dos outros saberes que constituem o trabalho docente, 

assim como orientam o processo interativo entre o professor e o aluno. A autora 

afirma: 

“os  saberes  afetivos  conferem  ao  trabalho  docente  uma 
característica humanizadora, própria das relações entre pessoas – 
professoras  e  alunos/alunas  -,  podendo  aproximar  o  espaço 
escolar  da  vida  do  aluno/a  e  provocar  o  desejo  de  estar  no 
ambiente  responsável  pela  escolarização  do  conhecimento” (p. 
116). 

O último fio condutor refere-se a uma nova concepção na formação para o 

magistério que considere os saberes e as especificidades dos professores em seu 

trabalho cotidiano, o que resultaria num processo de (re)significação da identidade 

profissional docente. Isto porque, na teia de significados, construída em torno da 

docência,  esses  fios  condutores  se  enlaçam  no  enredo  polissêmico  do  “ser 

professor”.

É, portanto, nessa dinâmica interativa que se especifica a natureza social e 

individual  dos  saberes  profissionais  dos  professores,  saberes  estes  que  se 

configuram como elementos constitutivos do trabalho docente, e através dos quais 

o  professor  constrói  a  sua  identidade  profissional.  Esses  aspectos  constituem 

também a problemática da  nossa investigação,  reforçados em questões sobre 

quais saberes servem de base ao trabalho do professor para a constituição de sua 

identidade docente no âmbito da educação profissional: Como esses saberes são 

adquiridos? A constituição da identidade do professor articula-se a que saberes 

docentes? 
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2.2 Os Saberes experienciais como roteiro original das histórias de 

vida na maneira de “ser professor”

Os  saberes  profissionais  são  definidos  como  o  “conjunto  de  saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores” (p.36) e se articulam à 

prática  docente  através  da  formação  inicial  ou  continuada.  Na  classificação 

adotada por Tardif (2002), constituem a prática docente os saberes disciplinares, 

curriculares,  profissionais  e  experienciais,  com  os  quais  os  professores 

estabelecem diferentes relações de  exterioridade  e de interioridade  na atividade 

de ensino. 

Os  saberes  das  disciplinas  são  selecionados  e  transmitidos  pelas 

universidades e específicos aos vários campos dos conhecimentos,  adquiridos 

também na formação do professor. Os curriculares são os saberes definidos pela 

instituição  nos  programas  escolares  a  serem  aprendidos  e  aplicados  pelos 

docentes em sala de aula. Os experienciais são saberes próprios ao professor e 

emergem de  seu  trabalho  cotidiano,  no  conhecimento  de  seu  meio  e  da  sua 

prática profissional, sendo validados nessas experiências. 

No  que  se  refere  à  maneira  como  os  saberes  se  relacionam  com  o 

professor, caracteriza-se como  relação de exterioridade à prática docente o fato 

de  que  os  saberes  das  disciplinas  e  os  curriculares  não  são  o  saber  dos 

professores  nem  o  saber  docente,  isto  é,  produzidos  ou  controlados  pelos 

professores,  mas,  sim,  determinados em sua forma e conteúdo com base nos 

múltiplos saberes sociais e, então, incorporados à prática docente. Consideramos 
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que  essa  relação  está  presente  no  trabalho  dos  professores  da  educação 

profissional,  haja  vista  que a tradição pedagógica  e cultural  do ensino  técnico 

associado à lógica do mundo do trabalho requer do professor conhecimentos e 

saberes  específicos  que demandam uma posição como técnicos  e  executores 

destinados à transmissão do saber e do saber-fazer necessários à formação e a 

inserção profissional do aluno no mercado de trabalho.

A relação de interioridade decorre dos saberes experienciais à medida que, 

sendo esses próprios do professor e, ao mesmo tempo, formados pelos demais, 

são “retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às certezas construídas na prática e na 

experiência”  (TARDIF,2002),  transformando  as  suas  relações  de  exterioridade 

com os saberes docentes. Nesse processo os saberes da experiência compõem o 

núcleo  vital  do  saber  docente.  De acordo com Torres  (2003)37,  é  através dos 

saberes  experienciais  que professores  transformam suas práticas  pedagógicas 

referenciadas  nas  certezas  emergentes  das  situações  vividas,  implicando-lhes 

uma reflexão crítica sobre/na prática numa dimensão político-social,  resultando 

assim,  em  novas  atitudes  e  posturas,  inseridas  na  multiplicidade  dos 

condicionantes do trabalho docente.

Tardif, Lessard e Lahaye (1991)38 destacam a pluralidade do saber docente 

opondo-se  ao  modelo  de  racionalidade  técnica,  uma  vez  que  consideram  a 

existência  dos  saberes  da  experiência provenientes  da  reorganização  dos 

37 A  autora  aborda  os  saberes  experienciais  do/da  professor/professora  como  ponto  de 
consolidação do trabalho docente (p.227). Para a autora, esses saberes se traduzem em saber 
conduzir a sala, saber utilizar recursos e saber mediatizar interações.
38 Referenciados em Tardif (2002). Ver referência bibliográfica deste estudo.
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demais. Tais saberes não são “para” a prática e “sim” da prática e originam-se na 

prática cotidiana em confronto com as condições profissionais do professor. 

Para esses autores, os saberes da experiência “incorporam-se à vivência 

individual e coletiva sob a forma de habitus39 e de habilidades, de saber fazer e de 

saber ser” (p.220).  Os habitus são, então, disposições adquiridas pelo professor 

na e para a prática real e podem compor um “estilo de ensinar”, os “macetes” e até 

mesmo “traços de personalidade profissional”  do professor e se expressam no 

saber-ser e  no  saber-fazer-pessoais  e  profissionais  (TARDIF,2002-grifo 

nosso). Constituem uma parte essencial na definição do modo de ser, da maneira 

de ser e fazer do professor, bem como no desenvolvimento de sua identidade 

profissional docente ao longo de sua trajetória social e temporal no exercício da 

docência.

Tardif  refere-se,  então,  à  “epistemologia  da  prática  docente”  como  um 

processo de trabalho interativo entre o professor e o seu “objeto” – o ser humano-, 

requerendo-lhe  um  modo  próprio  de  ser,  baseado  em  sua  personalidade  e 

capacidade individual  de estabelecer múltiplas interações no âmbito da escola. 

Segundo  o  autor,  é  através  dessa  capacidade  que  os  professores  adquirem 

“certezas particulares” com relação “à confirmação de sua própria capacidade de 

ensinar e de atingir um bom desempenho na prática da profissão” (p.50).

Entretanto, os saberes experienciais não suficientes ao trabalho docente. 

Este é formado, também, por saberes provenientes da formação e incorporados à 

prática através do saber da experiência, social e escolar. Isso significa que

39 Esses  autores  enfocam  a  categoria  de  habitus,  em  Bordieu  (1972),  como  esquemas 
interiorizados, através dos quais as experiências sociais são geradas e organizadas.
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[...] os professores não rejeitam totalmente os outros saberes; ao 
contrário, eles os incorporam à suas práticas retraduzindo-os em 
categorias através dos seus próprios discursos. Nesse sentido a 
prática pode ser vista como um processo de aprendizagem através 
do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à 
profissão [...] A experiência provoca, assim, um efeito de retomada 
crítica (retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da 
prática profissional (THERRIEN et ali apud THERRIEN e LOIOLA, 
2003).

Therrien (2002a)40 enfatiza a articulação dos saberes docentes diante da 

complexidade  dos  processos  de  ensino-aprendizagem.  É  nesse  momento  de 

articulação  que  “o  professor  imprime  a  marca  de  sua  identidade”,  quando  se 

apropria  do  conjunto  desses  saberes  desde  a  sua  história  de  vida  familiar  e 

escolar anterior até a trajetória profissional construída no exercício da docência. 

Os  saberes  da  experiência  caracterizam-se  como  um saber  original,  pois,  ao 

serem transformados  na  prática,  passam a  integrar  a  identidade  do  professor 

(THERRIEN, 1995b) 41.

Esse autor adota a conceituação de “saber da experiência do professor” ou 

a “cultura docente em ação” (2000)42. Define cultura docente (grifo nosso) como “a 

pluralidade  de  saberes  ou  o  repertório  de  conhecimentos  constantemente 

disponível  e  mobilizado  pelo  docente  para  conduzir  sua  ação  pedagógica  no 

contexto  da  sala  de  aula”,  como  o  [...]  “conjunto  de  saberes  apreendidos  e 

integrados ao mundo vivido  do  docente,  restringindo-se,  neste  sentido,  a  uma 

40 Jacques Therrien identifica-se com a tipologia proposta por Tardif, Lessard e Lahaye (1991), no 
trabalho sobre O Saber do trabalho docente e a  formação do professor,  apresentado em mesa-
redonda no I Congresso Ibero-americano de Formação de professores, UFSM, abril de 2000. 
41 Para o autor, o saber experiencial é resultante “da transformação na práxis dos diversos saberes 
instituídos (curriculares, disciplinares e de formação profissional), bem como de saberes da prática 
social e da cultura” (p.1) (In: Nunes, 2001).
42 Trabalho  apresentado  em mesa-redonda no  I  Congresso  Ibero-Americano  de  Formação de 
Professores. UFSM, abril de 2000. In: Maciel & Neto (orgs.) (2002, p. 103).
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concepção de  cultura  em ação” (p.110)  (grifo  do autor).  Essa complexidade e 

especificidade  dos  saberes  da  experiência,  validados  pelo  trabalho  cotidiano, 

expressam a “cultura docente em ação”, porque

esses saberes não provêm das instituições de formação ou dos 
currículos,  esses  saberes  não  se  encontram sistematizados  no 
quadro de doutrinas ou teorias: eles são saberes práticos (e não 
da prática: eles não se aplicam à prática para melhor conhecê-la, 
eles se integram a ela e são partes constituintes dela enquanto 
prática docente) (TARDIF, LESSARD e LAHAYE,1991, p. 228).

   Nessa perspectiva  teórica, o saber experiencial do professor é: funcional, 

prático; interativo entre ele e os atores educativos; sincrético e plural quanto aos 

conhecimentos; heterogêneo em suas fontes de aquisição; complexo não-analítico 

quanto  ao  seu  comportamento  e  na  sua  consciência  discursiva;  aberto  e 

permeável a novos conhecimentos; personalizado, pois tem a marca do professor; 

pouco formalizado, mais consciente no trabalho e “experienciado”, no sentido em 

que é “experimentado no trabalho, ao mesmo tempo em que modela a identidade 

daquele que trabalha”.

-  É  um  saber  existencial,  pois  está  ligado  não  somente  à 
experiência  de  trabalho,  mas  também  à  história  de  vida  do 
professor,  ao  que ele  foi  e  ao que é,  o  que significa  que está 
incorporado à própria vivência do professor, à sua identidade, ao 
seu agir, às suas maneiras de ser. 
- É um saber temporal, evolutivo e dinâmico que se transforma e 
se constrói  no âmbito de uma carreira, de uma história de vida 
profissional, e implica uma socialização e uma aprendizagem da 
profissão (TARDIF, 2002, p.110).

Portanto, essas características se aplicam a uma melhor compreensão da 

identidade  dos  professores  do  ensino  técnico,  haja  vista  que  é  a  partir  da 
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experiência  que  se  forma  uma  maneira  própria  de  ensinar,  um  habitus  na 

profissão, presente na trajetória pessoal e profissional na docência. 



70

CAPÍTULO III – A IDENTIDADE DOCENTE NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL: COMO SE FORMA O PROFESSOR?
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Consideramos  a  importância  da  docência  como profissão  e  o  professor 

como um profissional produtor de sua identidade e de saberes, que mobiliza e 

constrói em sua prática cotidiana de trabalho. Por isso, defendemos a idéia de 

uma outra concepção de formação, que, diferenciando-se da visão tecnicista do 

docente como transmissor de conhecimentos, forme o professor reflexivo capaz 

de atuar como ator e autor de própria prática e formação.

Neste capítulo, refletimos sobre a formação inicial e contínua para o ensino 

técnico nas instituições federais de ensino. Dentre tanto autores, destacam-se os 

que contribuem para um aprofundamento da questão numa perspectiva crítico-

reflexiva,  como  Nóvoa  (1992,1995);  Peterossi  (1994);  Pimenta  (1999,  2000); 

Schön (1983); Tardif (2002); Zeichner (1992).

Nas abordagens teóricas sobre o conhecimento e os saberes inscreve-se a 

“subjetividade” dos  professores,  numa  tentativa  de  superação  de  duas  visões 

redutoras,  nas  quais  estes  são  tidos  como “técnicos” (aplicam conhecimentos 

produzidos por outros) e como “agentes sociais” (têm a atividade determinada por 

forças ou mecanismos sociológicos). Através dessa subjetividade se compreende 

melhor  a  natureza do ensino,  assim como se  concebe o  professor  como “um 

sujeito que assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um 

sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer provenientes de sua própria 

atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta” (TARDIF, 2002,p.230).

Pensar no professor como profissional implica pensar sobre como se dá a 

sua formação para o campo específico de uma profissão, ou seja, o magistério. No 

que se  refere  ao  professor  de ensino  técnico,  personagem protagonista  desta 
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pesquisa, estamos diante dessa problemática, envolvendo as seguintes questões: 

Como se dá a sua formação para a docência? Como os professores percebem a 

formação: de forma inicial ou continuada? Como se identificam profissionalmente? 

Tornam-se professores através de seus saberes experienciais?

No  que  diz  respeito  à  formação  superior,  o  quadro  docente  do  ensino 

técnico  nas  escolas  técnicas  federais,  em  sua  maioria,  é  composto  por 

professores com formação em diversas áreas específicas e não nas licenciaturas 

para atuação no magistério. Era comum o ingresso de professores cuja formação 

inicial se dava apenas nos cursos técnicos (permitia-se o exercício da docência 

sem a formação em curso superior).  Nas décadas de 70 e 80, a formação de 

professores  para  as  disciplinas  específicas  no  ensino  técnico  se  revestiu  do 

“caráter emergencial”43 por meio dos Cursos de Esquema I e II,  mas não tiveram 

continuidade no sistema nacional  de ensino técnico (PETEROSSI, 1994).  Essa 

formação correspondia à licenciatura plena nas disciplinas específicas dos cursos 

técnicos como uma complementação à formação inicial adquirida na universidade.

Entendemos que a identidade profissional docente está imbricada à cultura 

docente44,  em  que   se  considera  o  professor  da  educação  profissional  como 

sujeito e protagonista de seu saber ser e saber-fazer, em sua trajetória pessoal e 

profissional, construindo sua  auto-imagem, sua identidade profissional, com base 

43 O termo está associado aos cursos de Esquema I e II que constituíram as propostas de formação 
de  docentes  para  o  ensino  técnico,  no  período  de  1971  a  1982,  como  iniciativa  dos  órgãos 
relacionados a este nível de ensino (diretorias do ensino técnico, CENAFOR  e CFE). Ver Peterossi 
(1994). 
44 Adotamos neste trabalho a definição de “cultura docente”  como a pluralidade de saberes ou o 
repertório  de  conhecimentos  disponível  e  mobilizado  pelo  docente  na  condução  de  sua  ação 
pedagógica no contexto da sala de aula, de acordo com Jacques Therrien (2000), no trabalho 
sobre O Saber do Trabalho Docente e a Formação do Professor (MACIEL & NETO (orgs.), 2002, 
pp.103-114. Ver referências bibliográficas deste trabalho.
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no  capital  cultural  adquirido  na  socialização  primária  e  secundária,  nas 

experiências  familiares  e  escolares,  no  contexto  social  mais  amplo,  nos 

significados, nas crenças e valores pessoais, na sua afetividade e emoção, enfim, 

na sua própria subjetividade, uma vez que,  sendo o professor o sujeito ativo de 

sua própria prática,  ele a organiza a partir de sua vivência, de sua história de vida, 

dos saberes enraizados em sua experiência do ofício da docência. 

Nesse sentido, para a análise e interpretação das narrativas que compõem 

as histórias de vida dos professores do ensino técnico, respaldamo-nos em duas 

teses defendidas por Tardif (2002) no que se refere aos saberes docentes e à 

formação profissional. Na primeira “os professores são sujeitos do conhecimento e 

possuem saberes específicos ao seu ofício”; na segunda, o seu trabalho cotidiano, 

além de um lugar de aplicação de saberes produzidos por outros, é também “um 

espaço de produção, de transformação e de mobilização de saberes que lhe são 

próprios”  (p.237).  Delineia-se  uma  nova  concepção  de  ensino,  requerendo 

mudanças nas concepções e nas práticas formativas de professores. 

A esse respeito,  o referido autor faz três breves considerações: primeiro,  é 

fundamental  que o  professor  reconheça que possui  competências  para formar 

pessoas e,  ao mesmo tempo,  para atuar  em sua própria  formação através do 

poder e direito de determinar, com outros atores da educação, seus conteúdos e 

formas; segundo, a sua formação deve basear-se nos conhecimentos específicos 

a  sua  profissão;  e,  terceiro,  é  preciso  modificar  o  “modelo  aplicacionista  do 

conhecimento” em torno da lógica disciplinar dos programas, abrindo espaço para 

a  lógica  profissional,  “baseada  na  análise  das  práticas,  das  tarefas  e  dos 
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conhecimentos dos professores de profissão” , por meio de um enfoque reflexivo 

(p.242).

Ao  repensar  a  formação  dos  professores  a  partir  da  análise  da  prática 

pedagógica, Pimenta (2002) destaca a importância de se considerar  o professor 

como autor  em sua formação,  no sentido de  sua auto-formação,  do confronto 

entre seus saberes iniciais e sua vivência prática na escola. Nesse confronto, o 

professor  constitui  e  reelabora  o  seu  repertório  de  saberes  a  partir  de  uma 

consciência  reflexiva  na  e  sobre  a  prática,  atitude  que  demarca  um  novo 

paradigma  na  formação  de  professores,  na  perspectiva  de  uma  política  de 

desenvolvimento  pessoal  e  profissional.  Trata-se  de  uma  nova  tendência 

investigativa sobre a formação de professores que valoriza o  professor reflexivo 

(Schön,1992).

Schön  (1983),  referenciado  em  Dewey  (1933)45,  analisa  o  processo  de 

formação  docente  enfocando  a  prática  profissional  como  atividade  complexa, 

caracterizada por “uma série de ações que as pessoas não sabem descrever com 

precisão”.  Nesse  sentido,  propõe  uma  formação  profissional  baseada  numa 

epistemologia  da  prática,  isto  é,  valoriza  na  formação  uma  prática  “refletida”, 

tornando o professor capaz de responder às situações novas, nas situações de 

incerteza e indefinição. Segundo Schön,  é através de um triplo movimento que o 

professor se constitui como profissional autônomo: da reflexão na ação, que seria 

um momento de surpresa do professor diante do aluno; da reflexão sobre a ação, 

em que o professor, diante de situações novas, cria e constrói novos caminhos; e 
45 Segundo Garcia (In: NÓVOA, 1992, p.60), Dewey defendia que no ensino reflexivo se efetivava 
“o exame ativo, persistente e cuidadoso de todas as crenças ou supostas formas de conhecimento, 
à luz dos fundamentos que as sustentam e das conclusões para que tendem” (1989, p.25).
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com olhar retrospectivo é possível a  reflexão sobre a reflexão na ação,  o que 

significa  “uma  ação,  uma  observação  e  uma  descrição,  que  exige  o  uso  de 

palavras” (SCHÖN, 1983, In: NÓVOA, 1992, p.83). 

Para  Zeichner  (1992)  vem  ocorrendo  uma  aplicação  equivocada  da 

intervenção reflexiva proposta por Schön, ao oferecer um treinamento para que o 

professor se torne reflexivo, por isso preocupa-se em demonstrar “que o ensino 

reflexivo  não  é  um tipo  de  operação  mecânica  que  pode  ser  contida  em um 

modelo  fabricado  e  consumido  por  professores”.  E  critica  os  processos  de 

formação que reduzem a complexidade da ação docente a fórmulas mecânicas. O 

autor compreende a reflexão como

[...]  uma forma integrada de perceber e responder a problemas, 
uma forma de ser professor. Ação reflexiva envolve, também, mais 
do que solução-de-problemas por procedimento lógico e racional. 
Reflexão  envolve  intuição,  emoção  e  paixão,  então  é  algo  que 
pode  ser  acondicionado  em  pacotes,  como  um  programa  de 
técnicas  para  professores  usarem (ZEICHNER  &  LISTON, 
1996, p.9 apud MONTEIRO, 2002, p.118)

Nóvoa (1992), ao examinar a trajetória histórica da formação da profissão 

docente, opõe-se à racionalidade técnica demarcada historicamente no trabalho e 

formação dos professores concebidos como funcionários (da Igreja, ou do Estado) 

executores de diretrizes político-curriculares. Acredita que os professores devem 

estar  num  processo  de  formação  que  desperte  seu  pensamento  autônomo, 

integrando suas dimensões pessoais  e  profissionais  na (re)construção de uma 

identidade pessoal e profissional, entendida como um espaço de lutas e conflitos. 

É na construção desse processo identitário que o docente produz a sua maneira 

de ser professor, constituindo a sua segunda pele profissional.
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Para o autor, o processo formativo inicial ou contínuo deve se dar numa 

perspectiva  que  considere  a  formação  para  a  profissão  docente  na  qual  os 

professores  sejam tidos  como  profissionais  “produtores  de  saber  e  de  saber-

fazer”. Concorda, então, com o processo de reflexão-na-ação proposto por Schön 

(1983), destacando uma característica fundamental do ensino: 

“é  uma  profissão  em  que  a  própria  prática  conduz 
necessariamente  à  criação  de  um  conhecimento  específico  e 
ligado à ação, que só pode ser adquirido através do contato com a 
prática,  pois  trata-se  de  um  conhecimento  tácito,  pessoal  e 
sistemático” (NÓVOA,1992, p.60).

Nesse  sentido,  o  autor  propõe  a  formação  como  um  continuum,  numa 

perspectiva  “crítico-reflexiva”  efetivada  no  duplo  processo:  o  de  autoformação 

(reelaboração dos saberes na prática) e o de formação produzida na escola onde 

atua.  Relaciona,  então,  a  formação  de  professores  com  um  processo  de 

desenvolvimento e valorização identitária que envolve três aspectos do indivíduo 

como profissional: o pessoal (produzir a vida do professor), o profissional (produzir 

a  profissão  docente)  e  o  organizacional  (produzir  a  escola).  Pimenta  (2002), 

ressalta que produzir a vida do professor implica a valorização em sua formação 

de  “seu  trabalho  crítico-reflexivo  sobre  as  práticas  que  realiza  e  sobre  suas 

experiências compartilhadas”. Além disso é importante “produzir  a escola como 

espaço  de  trabalho  e  formação,  o  que  implica  gestão  democrática  e  práticas 

curriculares participativas” (p.29).

Essa  perspectiva  formativa  baseada no  conceito  de  “reflexão”  (SCHÖN, 

ibid.)  constitui  as  novas  tendências  da  formação  de  professores  e  justifica  a 

reflexão como um instrumento de desenvolvimento do pensamento e da ação, 
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promovendo aos professores uma formação que os torne capazes de refletir sobre 

as suas práticas. É, portanto, na formação para o exercício da docência, entendida 

como  profissão,  que  o  professor  constitui  a  sua  autonomia,  a  socialização 

profissional e a configuração de uma “nova” profissionalização docente.

3.1 A formação do professor do ensino técnico

Nos  últimos  anos  embora  tenha  havido  uma  ampliação  da  produção 

acadêmica sobre a formação profissional docente,  há uma lacuna na literatura 

educacional que trata sobre a formação inicial e continuada para a docência na 

educação profissional de nível técnico, especificamente, para o professor que atua 

nas  instituições  federais  de  ensino.  Segundo  Gatti  (1997),  praticamente  não 

existem cursos de nível superior para a formação de professores  para o ensino 

técnico-profissional,  assim  como  não  existem  habilitações  para  as  diversas 

disciplinas desses cursos. 

Diante dessa problemática sobre a formação dos docentes, aproximamo-

nos  dos  estudos  de  Peterossi  (1994),  quanto  a  sua  preocupação  sobre  a 

“Formação  dos  Formadores”46,  que,  ao  analisar  os  cursos  de  tecnologia47 

constituídos em seu quadro docente por profissionais diretamente recrutados do 

mercado de trabalho, indaga como seria possível “garantir a unidade e mesmo 

efetividade  da  proposta  educacional  subjacente  a  esses  cursos,  com agentes 

46 PETEROSSI, Helena G.,  Educação e Mercado de Trabalho – Análise crítica dos Cursos de  
Tecnologia, São Paulo, Loyola, 1979 (dissertação de mestrado).

47 Cursos de Tecnologia, criados em 1969 no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza, em São Paulo, formam técnicos de nível superior – tecnólogos, para várias áreas do setor 
produtivo.
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executores tão diferenciados quantas fossem as suas formações de origem e suas 

trajetórias no mercado profissional” (p.15).

Segundo  Peterossi,  qualquer  tentativa  de  resposta  às  suas  indagações 

quanto à formação dos professores formadores da educação profissional remete à 

necessidade de uma melhor compreensão sobre a história do ensino técnico no 

Brasil, pois há aspectos subjacentes a uma prática que ainda não foi totalmente 

revelada.  Para  tal,  ela  nos contempla  com  uma  detalhada  história  sobre  a 

institucionalização e o aparato legal no qual se origina o ensino técnico e como se 

dá o desenvolvimento profissional de seus professores. É, pois, com base nesse 

referencial  teórico que apresentamos uma breve retrospectiva histórica sobre a 

formação docente para esse nível de ensino.

3.1.1 Breve retrospectiva histórica da legislação sobre a formação do 

docente para o ensino técnico 

Na literatura que trata da história da educação brasileira, alguns autores48 

situam desde o período colonial a criação de escolas destinadas ao ensino de 

habilidades profissionais, mas a sistematização oficial do ensino técnico data de 

1909. Entretanto, é apenas em décadas posteriores que surgem iniciativas quanto 

a uma política de formação dos docentes nessa área. É na década de 40 que, 

nacionalmente,  surge  a  preocupação  legal  com  o  docente  do  ensino  técnico 

profissional, à época da promulgação das Leis Orgânicas do Ensino49, passando a 

instituir-se  concurso  para  a  docência,  a  oferta  de  cursos  e  aperfeiçoamento, 

48 Destacam-se entre outros:  ROMANELLI,  Otaíza de Oliveira.  História da Educação no Brasil  
(1930/1973), 1978; MANFREDI, Silvia Maria. Educação profissional no Brasil, 2002.
49 São Leis decorrentes de uma reforma no sistema educacional, englobando o ensino primário até 
o médio, começada em 1942, por iniciativa do então Ministro de Vargas, Gustavo Capanema.
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estágios e bolsas de estudos no estrangeiro como forma de elevar o nível  de 

conhecimento  e  a  competência  pedagógica  dos  professores  das  escolas 

industriais e técnicas.

Outro  fato  relevante,  no  período dos anos 40 até  a  Lei  de Diretrizes  e 

Bases,  de  1961,  é  a  oferta  de  cursos  de  didática  nas  escolas  técnicas,  que, 

mesmo  não  sendo  obrigatórios,  davam  a  quem  os  cursava  preferência  no 

provimento,  remoção  e  promoção  de  cargos  na  rede  oficial  de  ensino 

(PETEROSSI, 1994). Com a promulgação da LDB/1961, ocorre pela primeira vez, 

através da legislação oficial, a exigência de uma  formação específica, além do 

curso técnico e do curso de graduação, para professores dos cursos profissionais, 

através de cursos especiais de educação técnica (Artigo 59)50.

 Com a Lei Nº 5.540/68, estabelece-se que a formação de professores para 

o ensino secundário (médio e técnico) se fará em nível superior. Neste sentido, 

enfatiza-se  uma  problemática  histórica  na  formação  de  professores  de  ensino 

técnico, haja vista que as universidades não estavam preparadas para atuarem na 

formação para este nível de ensino, instituindo-se via Decreto Nº 464, os exames 

de suficiência (grifo nosso) como habilitação dos professores a serem realizados 

em Instituições de Ensino Superior, indicada pelo Conselho Federal de Educação.

No contexto socioeducacional  do “tecnicismo”,  em 1971,  o  Ministério de 

Educação  e  Cultura  cria  o  Departamento  do  Ensino  Médio  (DEM),  onde  se 

50 O artigo 59 da LDB/1961 previa: “A formação de professores para o ensino médio será feita nas 
faculdades de filosofia, ciências e letras e a de professores das disciplinas específicas do ensino 
médio  técnico,  em  cursos  especiais  de  educação  técnica”.  O  disposto  nesse  artigo  é 
complementado  pela  LDB  em  seus  artigos  117  e  118  admitindo  o  exame  de  suficiência,  o 
aproveitamento de profissionais de cursos superiores correspondentes ou de técnicos diplomados 
como professores de disciplinas específicas do ensino técnico (PETEROSSI, 1994, p.73).
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efetivou  um  plano  integrado  de  formação  dos  docentes  do  ensino  técnico 

(industrial, agrícola, comercial), e através da Portaria Nº 423/71 institucionalizou 

os cursos de formação51 de professores, denominados de Esquema I e II, sob a 

coordenação e supervisão do Centro Nacional  de Aperfeiçoamento de Pessoal 

para a Formação Profissional (CENAFOR), criado em 1969 e extinto em 1986, 

com a função de articular a política de formação de professores para o ensino 

técnico em nível nacional. Esse Centro, além dessa articulação, procurou “difundir 

novas tecnologias de ensino profissional,  preparar material  didático, bem como 

fomentar  a  discussão  em  torno  de  novos  conceitos  relacionados  à  formação 

profissional” (PETEROSSI, ibd., p.92).

A partir da Lei Nº 5.692/71, passa-se a discutir o enquadramento desses 

cursos às normas do ensino superior. Ratifica-se através da Resolução Nº 3, de 

25/02/77,  a  proposta  de  criação  de  uma  licenciatura  específica  para  os 

professores  das  disciplinas  técnicas  do  2º  grau  para  todas  as  áreas 

profissionalizantes.  A  Resolução  foi  regulamentada  pela  Portaria  Nº  396/77, 

permitindo “que alunos do curso de graduação plena com mais de 2/3 da carga 

horária pudessem, simultaneamente, cursar disciplinas de formação pedagógica 

nas licenciaturas técnicas, o que lhes conferia direito ao diploma de licenciado” 

(MIRANDA, 2000, p.52). Essa complementação surge como mais uma tentativa do 

MEC, em 1979,  através do Plano de Curso Emergencial,  em convênio com a 

51 Situadas no período de vigência da profissionalização compulsória do ensino de 2º grau (1971 a 
1982), as propostas de formação docente são realizadas por órgãos oficiais ligados ao ministério 
da educação, por meio dos cursos de Esquema I e II, e, segundo Peterossi, “representam à época 
todo um lento processo de definição de uma política de formação de docentes para um ramo de 
ensino  tradicionalmente  relegado  a  um  segundo  plano  nas  discussões  educacionais  e  na 
hierarquia de ensino, a partir do Pareceer 1.044/74 alguns educadores e legisladores passam a 
tratá-los como emergenciais” (PETEROSSI, 1994, p.92).
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Fundação Getúlio Vargas, o qual oferecia a habilitação aos professores que já 

atuavam na rede oficial, nas décadas de 70 e 80.

Entretanto, como analisa Peterossi (ibid.), essa Portaria não representa um 

avanço na política de formação52 de professores e a licenciatura criada vai suscitar 

interpretações variadas quanto à sua aplicabilidade e eficácia, ensejando posições 

contraditórias quanto à qualificação do professor assim preparado.

Posteriormente,  na  década  de  80,  com  a  Portaria  Nº  299/82,  as 

licenciaturas e os cursos de Esquemas  são reconhecidos como alternativas para 

a formação de professores, ministrados como cursos regulares nas Instituições 

Superiores  de  Ensino,  de  acordo  com  as  normas  do  Conselho  Federal  de 

Educação  ou  como  cursos  emergenciais  solicitados  por  sistemas  de  ensino 

mediante  as  necessidades  de  professores  habilitados  no  quadro  oficial  do 

magistério.

Corroboramos com essa reflexão crítica e elucidativa sobre a trajetória da 

formação dos professores de ensino técnico, em que se constata “mais do que 

uma história de formação,  encontra-se uma história de não formação no sentido 

de que, a rigor, nunca houve uma proposta de formação realmente consistente em 

relação a esses professores” (PETEROSSI,1994, p. 69, grifo nosso).

Partindo  desse  percurso  histórico  identificamos  o  movimento  reflexo  da 

formação dos professores associado às tendências que caracterizam a evolução 

do ensino técnico no Brasil. Na primeira tendência, sendo o ensino técnico para 

52 Segundo Petarossi, a partir da Portaria 339/77, dificilmente é utilizada a terminologia formação 
de professores, sendo substituída por graduação de professor de formação especial (1994, p.84).
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ofícios manuais, os professores são aqueles tidos como “mestres de ofícios”. A 

segunda articula-se ao surgimento dos sistemas de formação de profissional e às 

estruturas governamentais e privadas do Estado Novo, através das Leis Orgânicas 

e  das  Diretorias  do  Ensino  Técnico,  da  organização  do  quadro  docente  com 

requisitos de “recrutamento, seleção e formação” nos Cursos de Didática.

A terceira tendência decorre da aproximação progressiva entre o ensino 

técnico e a educação formal, nos anos 60, articulando-se com as propostas da 

Unesco e da OIT para os países do terceiro mundo. À época, a Lei de Diretrizes e 

Bases propõe a necessidade de formação do docente do ensino técnico, porém 

feita em “Cursos Especiais”.

Na quarta e última tendência,  está demarcada a estreita relação entre o 

ensino  técnico  e  a  política  de  desenvolvimento  no  país.  Refletindo-se  na 

profissionalização  compulsória  e  universal  do  segundo  grau,  quanto  à 

uniformização nos requisitos para a formação do professor desse nível de ensino, 

seja das disciplinas técnicas, ou aquelas de formação geral, como exigência de 

licenciatura plena.

A articulação dessas tendências no ensino técnico com a formação dos 

professores possui duas características principais: primeiro, os docentes sempre 

foram antes profissionais, no sentido de estarem ligados ao mundo produtivo, do 

que  um professor.  Segundo,  a  universidade  esteve  alheia  à  formação desses 

docentes,  resultando  a  formação  em  iniciativas  de  outras  instituições53,  com 

conseqüências tanto para o “professor formado” em seu “saber ser e saber-fazer” 

53 Como  o  CENAFOR  (Centro  Nacional  de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  para  a  Formação 
Profissional) e o Conselho Federal de Educação.
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como  para  a  cultura  docente  no  âmbito  da  escola.  Em  sua  análise  crítica, 

Peterossi (1994) esclarece que:

A principal conseqüência dessa omissão  foi a não produção de 
um  saber,  uma  cultura  e  de  um  fazer capazes  de  subsidiar 
criticamente o ensino técnico, a partir de experiências acumuladas 
ao longo dos anos. As licenciaturas caminharam mais ao encontro 
dos desafios colocados, principalmente, pelo ensino elementar. [...] 
Perdeu  assim  a  universidade  e  perdeu,  principalmente,  o 
ensino  técnico a  oportunidade  de  ter  acumulado  um  saber  e 
práticas capazes de sustentar  propostas para  esse ensino e/ou 
oferecer  referenciais  para  a  sua  análise,  visando  ao  seu 
desenvolvimento  e  integração  efetiva  no  contexto  educacional 
(1994, p.9, grifos nossos).

Nesta  perspectiva,  a  referida  autora  defende  a  necessidade  de  a 

universidade brasileira repensar as licenciaturas na formação de professor que 

atua nos ensinos médio e técnico, no sentido de privilegiar “uma formação que lhe 

é específica, que tenha a ver com a função que ele vai desempenhar” (p.90) no 

exercício do magistério. A nosso ver, essa formação diferenciada justifica-se na 

concepção de magistério, conforme Ramalho (2003, p.21), como uma profissão 

que “tem características e se  desenvolve  em situações específicas,  o  que lhe 

outorga  uma  dada  singularidade  em relação  a  outras  atividades  reconhecidas 

como profissões”. 

Na  década  de  90,  a  partir  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 

Nacional, 9.394/96, no artigo 61, para a formação dos profissionais em educação 

estabelecem-se  dois  fundamentos  a  serem  observados,  de  modo  geral:  a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço e 

o aproveitamento da formação e experiência anteriores em instituições e outras 

atividades. Configura-se, assim, um novo modelo de formação de professores de 
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todos os níveis e modalidades de ensino, a ser realizado nos Institutos Superiores 

de  Educação,  retirando  da  universidade  a  responsabilidade  pela  formação 

profissional para o magistério. 

Decorrente  dessa  análise,  levando-se  em  conta  a  reestruturação  das 

escolas técnicas para centros federais de educação tecnológica caracterizados 

como  instituições  voltadas  para  atividades  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e 

inserção do alunado no mercado de trabalho, toma sentido uma questão presente 

neste estudo, ou seja: Qual é, onde e como se dá a formação do professor da 

educação profissional que atua nas instituições federais de ensino?

Interessa-nos, pois, como o professor do ensino técnico, enquanto produtor 

de sua identidade docente, articula a sua formação inicial e contínua, além dos 

saberes da docência em seu trabalho docente na escola. 

3.1.2 A formação de professores e as novas políticas educacionais: 

um novo requerimento à constituição da identidade docente?

Como nos referimos anteriormente, o cenário deste estudo inscreve-se no 

contexto político-pedagógico das reformas do sistema educacional na década de 

90 no Brasil. Assim, na perspectiva de uma compreensão sobre a formação de 

professores  de  ensino  técnico  diante  desse  novo  quadro  e  das  mudanças 

ocorridas  no  mundo  do  trabalho  como  a  flexibilização  e  a  polarização  das 

competências, buscamos em Kuenzer (1998,1999) o referencial de análise sobre 
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as concepções que nortearam a política oficial de formação de professores  de 

Ensino Médio e Educação Profissional, a partir  da LDB Nº 9.394/96. 

Em um dos artigos, Kuenzer (1999)54 defende a concepção de formação 

que  possibilite  a  “construção  da  identidade  do  professor  como  cientista  da 

educação”,  independente  da  modalidade  de  ensino  em  que  irá  atuar.  Como 

veremos ao longo deste texto, a autora demonstra as principais razões pelas quais 

tais  políticas   “descaracterizam  o  professor  como  cientista  e  pesquisador  da 

educação”,  a  partir  de  uma  formação  que  inviabiliza  a  construção  dessa 

identidade. 

Considerando uma análise sobre a formação de professores para o ensino 

técnico,  Kuenzer  parte  do  pressuposto  de  que  as  “especificidades”  dessa 

formação são pontuais, haja vista que, por seu caráter orgânico, essas políticas se 

inserem  “em um modelo de educação, e portanto de formação de professores que 

abrange  todos  os  níveis  e  modalidades  de  ensino”  (p.164).  A  autora  chama 

atenção  para  o  fato  de,  naquela  época,  ter  prevalecido  a  proposta  oficial  do 

governo  federal  a  partir  da  LDB  Nº  9.394/96,  em  “estabelecer   os  Institutos 

Superiores  de  Educação55 como  instituição  responsável  pela  formação  de 

professores dos vários níveis e modalidades de ensino” (op.cit). 

Esses  institutos  constituem-se  como  “um  novo  locus  oficializado  de 

formação  de  professores  da  educação  básica”,  assim  como  de  formação 

54 No artigo “As políticas de  formação: a constituição da  identidade do professor sobrante”,  a 
autora  objetiva  compreender   as  concepções  sobre  as  quais  se  assenta  a  política  oficial  de 
formação de professores, de modo a contribuir para o estabelecimento de uma pauta mínima que 
permita enfrentar os novos desafios postos pelas políticas educacionais formuladas a partir da LDB 
(KUENZER, 1999, pp.163-183).
55 A formação de docentes até então realizada nas universidades, instituições de ensino superior e 
escola normal passa a ser feita, também, nos institutos superiores de educação.
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pedagógica  para  graduados  e  de  educação  continuada  (AGUIAR,  2001). 

Anteriormente à LDB, já havia uma preocupação no campo educacional com as 

propostas que pretendiam descaracterizar a Faculdade de Educação como local 

de formação docente.  Aguiar (1994)56 questionava se os institutos se constituiriam 

como um espaço de produção de conhecimento científico-tecnológico e de cultura, 

na formação dos profissionais da educação.

Esse disposto legal para a formação de docentes ocorreu a despeito de 

toda uma movimentação dos educadores brasileiros através da ANFOPE e do 

Fórum de Diretores57, na luta por uma construção coletiva de uma política global 

de formação do profissional da educação. Conforme Aguiar (1994), a ANFOPE 

(1992) defendia que a formação de docentes deveria ser em nível superior, em 

curso  de  licenciatura,  de  graduação  plena  em universidades,  mantendo-se  na 

escola  Normal,  em  nível  médio,  a  formação  mínima  para  o  magistério  na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. 

No  quadro  político,  econômico  e  social  nas  duas  últimas  décadas, 

demarcado por mudanças no mundo do trabalho,  da ciência e tecnologia,  das 

relações sociais,  emergem novas demandas de educação,  exigindo uma nova 

pedagogia e, conseqüentemente, um novo perfil de professor. Isto significa que os 

modelos  de  formação  de  professores  resultam  das  configurações  dessas 

mudanças,  assim  como  se  diferenciam  de  acordo  com  as  concepções  de 
56 AGUIAR,  Márcia  Ângela  (1994).  “Institutos  Superiores  de  Formação  de  Professores:  novo 
modismo na educação nacional?”  Anais  VII ENDIPE, Goiânia, UFG/UCG. In: BZERZINSKI, Iria 
(2001).
57 A  ANFOPE  –  Associação  Nacional  pela  Formação  dos  Profissionais  da  Educação  é  uma 
entidade que em nível nacional em articulação com outras entidades no campo educacional, como 
ANPEd, ANPAE, o Fórum de Diretores de Faculdades e o Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública  aprofunda questões e requerimentos em defesa da formação e da profissionalização do 
magistério.
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educação e de sociedade em cada época de desenvolvimento. É nesse contexto 

sócio-histórico  que  se  inscreve  a  nossa  reflexão  sobre  as  atuais  políticas  de 

formação de professores para a educação profissional. 

Situamos  nessa década toda a  movimentação em torno da  legalização, 

discussão e proposições referentes às reformas no sistema educacional brasileiro. 

As  tendências  pedagógicas  originadas  no  paradigma  dominante  –  taylorismo 

/fordismo -  de divisão social e técnica do trabalho e da sociedade predominavam 

nos  sistemas  de  ensino,  ora  privilegiando  a  racionalidade  formal,  ora  a 

racionalidade técnica, configuradas nas escolas tradicional, nova e tecnicista. O 

modelo  pedagógico  constituía-se  por  currículos  rigidamente  organizados  em 

conteúdos, de forma seqüencial intra e extradisciplinares, repetido ano a ano, no 

qual o professor valia-se de métodos expositivos, com cópias e questionários a 

serem “memorizados”, e com isto requeria-se dos alunos a memória articulada ao 

disciplinamento.  

Nesse modelo pedagógico o perfil de professor correspondia à habilidade 

em eloqüência aliada à rigorosa formação científica, contemplando os conteúdos 

específicos e da educação. Dessa forma, “pouco” se requeria para ser professor 

da educação profissional. Kuenzer (1999) enfatiza que “a falta de especificidade 

(para a formação) contribuía para a falta de identidade do professor”, haja vista 

que:

A  sua  formação,  até  podia  ser  em  outras  áreas  profissionais 
correlatas  à  disciplina  a  ser  ministrada,  ou  complementar  ao 
bacharelato,  contemplando  umas  poucas  disciplinas,  pois  era 
suficiente compreender e bem transmitir o conteúdo escolar que 
compunha  o  currículo  e  manter  o  respeito  e  a  boa disciplina, 
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requisitos  básicos  para  a  atenção,  que  garantiria  a  eficácia  da 
transmissão (p.168).

Em contraposição e substituição a essa pedagogia dominante, mediante as 

novas  exigências  da  “acumulação  flexível”58,  surge,  nos  anos  90,  uma  outra 

concepção  de  educação  profissional  de  nível  técnico,  fundamentada  em 

mudanças na relação entre educação e trabalho no que se refere às habilidades 

necessárias ao aluno, ou seja, da habilidade manual, da força física, da ênfase no 

modo de fazer. Essa relação passa a ser mediada pelo conhecimento, isto é, pelo 

domínio de conteúdos e habilidades comportamentais e cognitivas superiores, a 

serem desenvolvidas em situações de aprendizagem na qual se estabeleça uma 

interação significativa e permanente entre o aluno e o conhecimento capaz de 

intervir na realidade e de criar novos conhecimentos, na perspectiva de transição 

do senso comum para o comportamento científico.

Esse quadro demandou uma nova pedagogia e outro perfil  de professor, 

cuja  ênfase  recai  sobre  a  especificidade  da  função  docente  definida  pela 

intervenção  em  processos  pedagógicos  intencionais  e  sistematizados, 

transformando  o  conhecimento  social  e  historicamente  produzido  em  saber 

escolar (KUENZER, 1998), a partir da leitura da realidade e do conhecimento dos 

saberes tácitos e experiências dos alunos, resultando, então, em nova dimensão 

para a profissionalização e a formação docente.

58 A  acumulação  flexível  como  modelo  de  desenvolvimento  econômico  configura-se  pela 
globalização  da  economia,  pela  reestruturação  produtiva,  a  partir  das  duas  últimas  décadas. 
Ocorre crescente incorporação da ciência e tecnologia aos processos de acumulação do capital 
internacionalizado,  em  conformidade  com  as  políticas  neoliberais  financiadas  por  agências 
financeiras internacionais (KUENZER, 1999).
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Evidencia-se, assim,  a necessidade de que a formação dos professores de 

Ensino Médio e Profissional aconteça em nível de graduação superior, de forma 

interdisciplinar,  realizada  especificamente  na  universidade,  onde  se  articula  o 

ensino,  a  pesquisa  e  a extensão,  pois,  de acordo com a  posição assumida à 

época pela ANFOPE e pelo Fórum de Diretores: “não há como formar o professor 

de  novo tipo  senão  preparando-o  para  a  pesquisa  em educação”.  Para  tal,  a 

formação contemplará os seguintes eixos: contextual, institucional, teórico-prático, 

investigativo, ético, haja vista que, mediante a complexificação da ação docente,

ao professor não basta conhecer o conteúdo específico de sua 
área;  ele  deverá  ser  capaz  de  transpô-lo  para  situações 
educativas, para o que deverá conhecer os modos como se dá a 
aprendizagem em cada  etapa  do  desenvolvimento  humano,  as 
formas  de  organizar  o  processo  de  aprendizagem  e  os 
procedimentos  metodológicos  próprios  a  cada  conteúdo 
(KUENZER, 1999, p.172).

Em contrapartida a essa defesa da universidade como  locus  específico à 

formação docente para qualquer nível e modalidade de ensino, a partir de 1990 

traça-se  o  conjunto  das  políticas  e  da  legislação  para  a  educação  brasileira 

orientada para a polarização das competências de caráter seletivo, tanto para a 

formação  do  aluno  como para  a  formação  do  professor.  Conforme o  Decreto 

2.208/97,  compete  às  licenciaturas  e  aos  Centros  Federais  de  Educação 

Tecnológica a formação de professores para o ensino profissional. Para Kuenzer 

(1999),  isto resulta em implicações para a educação,  negando o seu “estatuto 

epistemológico de ciência, reduzindo-a a mera tecnologia, ou ciência aplicada”, 

assim como nega ao professor  sua “identidade como cientista  e  pesquisador”. 

(p.182). 
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3.1.3 As  reformas  educacionais  no  ensino  técnico  nos  anos  90:  a 

ênfase nas competências

A noção de competência é política e ideologicamente originada do discurso 

empresarial na década de 80 na França (HIRATA, 1994), e, como sabemos, é 

neste sentido que faz parte dos discursos que orientaram as mudanças educativas 

no Brasil a partir dos anos 90. Essa noção emerge das mudanças tecnológicas, 

das novas formas de organização e gestão do trabalho, decorrentes da perda de 

hegemonia do taylorismo/fordismo, configurando assim o mundo produtivo pela 

flexibilização,  descentralização,  exigências  de  qualidade  e  produtividade  para 

atender à crescente competitividade definidos pelo regime de acumulação flexível, 

pela  “multifuncionalidade  e  polivalência  dos  trabalhadores,  valorização  dos 

saberes dos trabalhadores não ligados ao trabalho prescrito ou ao conhecimento 

formalizado” (RAMOS, 2001, p.38).

Assim, o “modelo de competências” passa a ser a diretriz para a formação 

do  trabalhador,  em  substituição  ao  conceito  de  qualificação,  segundo  as 

perspectivas  do  capital,  na  dimensão  do  “saber  ser”,  na  qual,  “se 

confundem/articulam/mobilizam  saberes,  comportamentos,  racionalidade 

orientada para um fim” (FERRETTI, 1997, p.258), ou seja, se direcionam para a 

valorização do capital. Logo, no mundo produtivo a competência é inseparável da 

ação,  cabendo  ao  trabalhador  tornar-se  capaz  de  utilizar  os  conhecimentos 

teóricos e técnicos para decisão e execução diante da ação. 
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Segundo  Ramos  (2001)59,  é  a  noção  de  competência  que,  atualmente, 

“constitui-se como um conceito socialmente concreto”. Há, pois, um deslocamento 

conceitual da qualificação e formação humana para o modelo das competências. 

Neste sentido, a noção de competência se apresenta como um novo signo com 

significados que a diferenciam do conceito de qualificação, e, no Brasil,  é com 

base no determinismo tecnológico que se dá esse deslocamento no âmbito da 

política educacional nos anos 90.

Ao  analisar  a  relação  entre  o  modelo  de  competências,  a  formação  e 

certificação profissional, com base na valorização do capital e das exigências do 

mundo produtivo, Ferretti  (1997) aponta que, diante da imprecisão do conceito de 

competência no âmbito das empresas nos países capitalistas, é nas reformas de 

ensino que se busca defini-la a fim de que possa ser útil à formação profissional e 

à  empresa.  Isto  significa  que  as  competências  deverão  ser  “eficientemente 

ensinadas  e  passíveis  de  mensuração”.  Emerge,  então,  a  pedagogia  das 

competências  nos anos 80 na Europa, a partir de um processo articulado entre 

empresários, Estado e sindicatos, visando “a mais precisa padronização possível 

das competências sob a forma de ações provisórias, reconhecíveis, mensuráveis 

e, por isso, certificáveis” (FERRETTI, 1997, p.262).

É  neste  contexto  que  o  trabalhador  passa  a  ser  visto  em  termos  de 

competências  expressas  em  seu  “saber  fazer”  e  “saber  ser”,  provisórios  e 

59 Marise Ramos (2001), ao analisar criticamente o ideário pedagógico das reformas educativas no 
Brasil e na América Latina nas décadas de 80 e 90, defende um “deslocamento conceitual” no 
sentido em que se tem a qualificação como um conceito central que, historicamente, ordenou “as 
relações de trabalho e educativas, frente à materialidade do mundo produtivo” (p.41). A autora não 
pretende,  pois,  defender  uma  oposição  universal  entre  eles,  mas  alertar  sobre  uma  tensão 
permanente que as une e as afasta dialeticamente.
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constantemente  avaliados,  a  fim  de  que  possam  atender,  por  meio  de 

conhecimentos teóricos e técnicos, as exigências de qualidade e produtividade 

requeridas pela flexibilização dos processos de produção e de trabalho.  Logo, 

tanto  o  sistema  de  ensino  como  de  trabalho  devem  oferecer  uma  formação 

profissional  na  perspectiva  de  “ser  capaz  de”,  atualizando  e  certificando  as 

competências adquiridas em situações de  aprendizagem e de trabalho.

Para Frigotto (2001)60, o conjunto das reformas educacionais na perspectiva 

da  pedagogia  das  competências  para  a  empregabilidade  configura  “o  ideário 

particularista,  individualista  e  imediatista  do  mercado e  dos empresários  como 

perspectiva geral do Estado”, determinado de modo “autoritário e em consonância 

com o ajuste neoliberal tanto no plano institucional quanto no plano da concepção 

educativa” (p.16). Nesse sentido, são impostos novos desafios ao indivíduo social, 

bem  como  ao  processo  de  formação  do  aluno  e  dos  professores,  e  ao 

desenvolvimento da prática pedagógica, a fim de que se adquira um “pacote de 

competências”  cuja certificação lhes garanta empregabilidade.

No Brasil,  nos anos 90,  é  no contexto das políticas educacionais e das 

reformas educativas61 implementadas que o conceito de competências passa a ser 

elemento orientador nos referenciais e nas diretrizes curriculares para o ensino 

médio, para a educação profissional e para a formação de professores. A principal 

mudança ocorre na (re)organização da prática pedagógica enquanto transmissão 

de  conteúdos  disciplinares  para  uma  prática  voltada  para  a  construção  de 

60 Gaudêncio  Frigotto,  prefaciando  o  livro  A  Pedagogia  das  Competências:  autonomia  ou 
adaptação,de Marise Nogueira Ramos (2001).
61 Regulamentada pelo Decreto Federal 2.208/97, pela Medida Provisória 1.549/97 e pela Portaria 
646/97.
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competências, ou seja, a organização dos currículos se dá de forma a atender às 

competências  demandadas  pelo  mundo  do  trabalho.  A  ênfase  na  educação 

profissional passa a ser no desenvolvimento de atributos individuais cognitivo e 

social, adquiridos na escolarização e nas experiências de trabalho.

A  educação  profissional  é,  então,  concebida  sob  a  ótica  de  um  novo 

paradigma pedagógico, isto é, de competências a serem construídas pelo sujeito 

que aprende como resposta ao novo perfil de “laborabilidade ou trabalhabilidade”. 

Objetiva-se  uma  formação  para  as  competências  exigidas  pela  globalização, 

produtividade e competitividade no mundo do trabalho (BRASIL, MEC,2000).

Segundo a SEMTEC62, com base no Decreto nº 2.208/9763 , essa educação 

tem a função de qualificar, requalificar e reprofissionalizar trabalhadores em geral, 

independente  do  nível  de  escolaridade,  funcionando,  pois,  como  o  ponto  de 

articulação entre a escola e o mundo do trabalho, redirecionando a finalidade e 

missão das escolas, a função e o papel do professor nas instituições federais de 

ensino técnico. 

No  âmbito  pedagógico,  a  noção  de  competências  explicita-se  na 

organização do ensino por áreas profissionais, na modularização dos cursos, na 

formulação dos currículos64 plenos elaborados a partir das diretrizes curriculares 

62 Secretaria  de Educação Média  e  Tecnológica do Ministério  da Educação,  gerenciadora das 
reformas nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico.
63 Esse decreto define em seu artigo 3º  que a educação profissional  abrangerá três níveis  de 
ensino:  básico,técnico  e  o  tecnológico  (superior),  com  objetivos  de  formar,  qualificar  e 
reprofissionalizar, especializar, aperfeiçoar e atualizar os trabalhadores para sua inserção e melhor 
desempenho no exercício do trabalho.
64 Os  currículos  são  tidos  “como  conjuntos  integrados  e  articulados  de  situações-meio, 
pedagogicamente  concebidos  e  organizados  para  promover  aprendizagens  profissionais 
significativas” �. 
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nacionais.  A  matriz  curricular  é  referenciada  nos  princípios  pedagógicos  da 

interdisciplinaridade e da contextualização. As competências são identificadas por 

um  perfil  através  da  análise  funcional,  com  a  participação  de  professores, 

empresários  e trabalhadores,  de  maneira  constante  e  atualizada,  por  meio  de 

mecanismos  institucionalizados  pelo  Ministério  da  Educação  (DECRETO  N° 

2.208/97, art.7º). 

Para a construção de competências a  metodologia é tida como essencial, 

cabendo ao professor a função de monitorar,  orientar e assessorar o aluno no 

processo de aprendizagem desencadeado por desafios, problemas e/ ou projetos 

propostos  como  eixo  do  currículo  a  ser  desenvolvido  para  a  qualificação  ou 

habilitação  de  um  técnico  numa  área  profissional  específica.  O  trabalho 

educacional é redirecionado do “ensinar para o aprender”, isto é, do que “é preciso 

aprender  no  mundo contemporâneo  e futuro”.  O  conceito  de  competências 

associa-se aos “saberes (saber, saber fazer e saber ser) articulados e mobilizados 

através de esquemas mentais”,  e também às habilidades, aos valores/atitudes, 

objetivando o “desempenho eficiente e eficaz” do indivíduo.

Considerando  essa nova organização da educação profissional  de  nível 

técnico, Ramos (2001) chama a atenção para a ausência de “qualquer referência 

à  seleção  de  conteúdos  de  ensino  a  serem  organizados  nas  situações  de 

aprendizagem”,  imbricada historicamente à prática escolar.  Para a autora, isso 

resulta na resistência “histórica” do professorado das instituições formadoras “em 

conhecer,  compreender  e  paraticar  a  pedagogia da competência”.  Além disso, 
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ocorre a resistência “desagregada”, decorrente do “estranhamento cultural”, haja 

vista que a formação docente é essencialmente disciplinar.

Verifica-se que, no conjunto dos documentos legais que regulamentam a 

reforma do ensino técnico profissional, pouca ou quase nenhuma referência é feita 

em relação ao professor. Quando muito é nos Referenciais Curriculares que se 

coloca como função do professor  a definição, conjuntamente com os alunos, com 

base no eixo de projetos, de problemas e/ou desafios do contexto produtivo da 

área profissional específica a serem vivenciados em sala de aula (BRASIL, 2000). 

Destacamos, ainda, a dimensão ampliada que é dada ao “espaço” no qual 

poderá  ser  realizada  a  educação  profissional65,  transferindo  para  outras 

instituições e até mesmo o local de trabalho a responsabilidade da mesma. Dessa 

forma, atribui-se uma outra estrutura curricular de forma independente e articulada 

ao  ensino  médio,  cuja  finalidade  educacional  requer  novas  exigências  para  a 

formação dos professores e uma outra concepção de professor, como determina o 

Decreto Nº 2.208/97 no  artigo 9º:

- As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas 
por  professores,  instrutores  e  monitores selecionados, 
principalmente  em  função  de  sua  experiência  profissional,  que 
deverão  ser  preparados  para  o  magistério,  previamente  ou  em 
serviço,  através  de  cursos  regulares  de  licenciatura  ou  de 
programas especiais de formação pedagógica (grifo nosso).

Isto  significa  que  estamos  diante  de  uma  concepção  equivocada,  que 

(des)profissionaliza  o  “docente”  e  a  “profissão  professor”,  e  no  nosso 

entendimento vai-se delineando uma outra identidade profissional docente nesse 

nível  de  ensino.  Indagamos,  portanto:  Que  requerimentos  de  formação  e  de 
65 Ver DCNs para a Educação Profissional de Nível Técnico (BRASIL, 2000).
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prática pedagógica são feitos ao professor do ensino técnico mediante essa “nova” 

educação profissional? Será o professor um “mero instrutor”, um “facilitador” na 

situação de ensino?

De acordo com a organização da Educação Profissional de Nível Técnico66, 

fundada no modelo de competências, as demandas formativas exigidas às escolas 

técnicas  são,  simultaneamente,  simples  e  complexas,  pois  supõem “pesquisa, 

planejamento,  utilização  e  avaliação  de  métodos,  processos,  conteúdos 

programáticos, arranjos didáticos e modalidades de programação em função de 

resultados” (BRASIL, 2000, p.46). Desse modo, reserva-se ao professor o “papel 

de  mediador”,  requerendo-se  que  esteja  “adequadamente  preparado” para 

conduzir essa ação educativa. 

Essa concepção de professor e de formação adequada está explicitada nas 

DCNs67,  e  implica  aos  docentes  a  necessidade  de  formação  inicial  na  área 

específica de conhecimentos, de investimento na formação contínua “diretamente 

voltada para o ensino de uma profissão”, pressupondo-se que:

este docente tenha, principalmente, experiência profissional, seu 
preparo  para  o  magistério  se  dará  em  serviço,  em  cursos  de 
licenciatura ou em programas especiais. Em caráter excepcional, o 
docente não habilitado nessas modalidades poderá ser autorizado 
a  lecionar,  desde  que  a  escola  lhe  proporcione  adequada 
formação  em  serviço  para  esse  magistério.  Isto  porque,  em 
educação  profissional,  quem ensina  deve  saber  fazer  (BRASIL, 
2000, p.46).

66 Resolução CEB/CNE  nº 04/99 e Parecer CEB/CNE nº 16/99.
67 Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico – 
Programa de Expansão da Educação Profissional – MEC/SEMTEC, Brasil, 2000.
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Nessa proposição, implica à escola em seu projeto pedagógico a efetivação 

de ações de desenvolvimento desses profissionais, através de conhecimentos e 

atributos considerados necessários a essa formação continuada, tais como:

Conhecimento das filosofias e políticas da educação profissional; 
conhecimento  e  aplicação  de  diferentes  formas  de 
desenvolvimento  da  aprendizagem,  numa  perspectiva  de 
autonomia,  criatividade,  consciência  crítica  e  ética;  flexibilidade 
com  relação  às  mudanças,  com incorporação  de  inovações  no 
campo  do  saber  já  conhecido;  iniciativa  para  buscar  o 
autodesenvolvimento,  tendo  em  vista  o  aprimoramento  do 
trabalho; ousadia para questionar e propor ações; capacidade de 
monitorar  desempenhos  e  buscar  resultados;  capacidade  de 
trabalhar em equipes interdisciplinares (BRASIL, op.cit.).

Diante dessa perspectiva de formação docente, reportamo-nos a Alarcão, 

quando no início dos anos 90, em Portugal, discutia-se a quem (qual instituição 

formadora) deveria ser atribuída a responsabilidade pela formação continuada de 

professores. A autora defende um modelo pluriinstitucional, na perspectiva de uma 

“atribuição do seu a seu dono”, isto é, “cada um dos intervenientes no processo 

deveria assumir sua cota de responsabilidade” (In: VEIGA, 1998, p. 109). 

Alarcão  concebe  a  formação  continuada  como  “instrumento  de 

profissionalização” do magistério, à medida que proporcione aos professores “o 

desenvolvimento  de  sua  dimensão  profissional  na  complexidade  e  na 

interpenetração  das  componentes  que  a  constituem”  (p.120).  Dessa  forma, 

continua  a  autora,  essa  formação  deve  considerar  a  atualização  inerente  aos 

conhecimentos  científicos  e  tecnológicos,  não  se  limitando  a  “ações  de 

reciclagens acadêmicas” (grifo nosso), mas, sim,

capitalize a experiência profissional adquirida, valorize a reflexão 
formativa  e  a  investigação  conjunta  em contexto  de  trabalho  e 
reclame dos formadores a capacidade de serem mobilizadores de 
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conhecimentos e capacidades conducentes à produção de novos 
saberes  ou  à  consciencialização  do  já  tacitamente  sabido 
(ALARCÃO, In: NÓVOA, 1998, p. 120).

É nesse contexto que se delineia a importância da formação continuada 

para a profissionalização no magistério, considerando os professores como co-

construtores da especificidade de seu saber  e de sua identidade profissional  . 

Trata-se, pois, de um processo dinâmico e constante, por meio do qual o professor 

vai  adequando sua formação às exigências de sua atividade profissional.  Para 

uma melhor compreensão desse processo, neste estudo, adotamos o conceito de 

formação  enquanto  “desenvolvimento  profissional”  no  sentido  de  evolução  e 

continuidade (GARCIA, In: NÓVOA, 1995), na qual se justifica o desenvolvimento 

como  meio  de  superação  da  justaposição  histórica  entre  formação  inicial   e 

aperfeiçoamento  dos  professores.  Segundo  Nóvoa (1995),  “toda  a  formação 

encerra um projeto de acção. E de trans-formação”. 

A  formação  não  se  constrói  por  acumulação  (de  cursos,  de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho 
de  reflexividade  crítica  sobre  as  práticas  e  de  (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir  na  pessoa  e  dar  um estatuto  ao  saber  da  experiência 
(p.25).

A  essa  concepção  de  formação  associa-se  a  nossa  compreensão  de 

docência configurada como um processo contínuo, no qual o professor constrói a 

sua identidade profissional, e inicia-se na formação acadêmica quer seja na área 

específica de conhecimentos, quer seja como uma formação para o magistério. 

Entendemos que a formação contínua de professores do ensino técnico insere-se 

no processo formativo realizado no exercício da docência, uma vez que se verifica 
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que a sua formação inicial e a contínua se articulam ao longo de sua trajetória 

pessoal  e  profissional,  através  da  mobilização  e  produção  de  saberes  na 

experiência, constituindo-se um perfil identitário assumido pelo profissional como 

“professor”.

Nessa perspectiva, é requerida ao professor de educação profissional no 

ensino técnico a formação continuada, em nível de pós-graduação, como meio 

para  progressão  funcional,  para  atender  a  exigência  de  uma  “qualificação 

profissional”  do  quadro  docente,  decorrente  das  reformas  educacionais,  assim 

como  para  atender  aos  requisitos  constantes  na  avaliação  institucional  pelo 

Ministério da Educação através da Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

Alia-se  a  essa  necessidade  de  qualificação  o  interesse  de  as  escolas 

técnicas tornarem-se CEFETs (Centro Federal  de Educação Tecnológica),  cuja 

exigência  normativa  está  no  quadro  docente  constituído  por  profissionais  com 

formação  em  nível  de  mestrado  e/ou  doutorado,  para  atuarem  nos  cursos 

superiores tecnológicos. Com isso,  passa a ser também um interesse e iniciativa 

pessoal  dos  professores.  Nesse  sentido,  indagamos:  Em  qual  concepção  de 

formação e de professor se assenta o processo de formação continuada para os 

professores  do  ensino  técnico-profissional?  Acontecerá  no  âmbito  da  escola 

imbricada  ao  projeto  político-pedagógico,  ou  dar-se-á  em  outros  espaços 

institucionais  ou  não  institucionais?  Como  os  professores  percebem  essa 

formação?

Ressaltamos  a  importância  de  uma  resposta  empírica  que  este  estudo 

possa  nos  oferecer,  a  fim  de  que  possamos  compreender  de  que  forma  os 
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aspectos  organizativos  da  “nova”  educação  profissional  são  determinantes  na 

constituição da identidade profissional docente dos sujeitos desta pesquisa. 

Pimenta  (1996),  ao  analisar  a  formação  de  professores68 em  diversas 

pesquisas nos anos 90, aponta a necessidade de repensar o processo formativo 

de  professores  –  a  inicial  e  a  contínua  –   em  direção  a  uma  formação  que 

considere  a  identidade  profissional  do  professor,  sob  a  questão  dos  saberes 

articulados que configurem a docência, quais sejam: os  saberes da experiência, 

do  conhecimento, pedagógicos  e  didáticos,  adquiridos nas experiências de vida, 

no desenvolvimento profissional dos docentes. 

Para a referida autora, a partir do momento em que o profissional de áreas 

específicas ingressa na escola, em qualquer nível de ensino,  para atuar como 

professor, “a profissão docente passa a ser também sua carreira” , mesmo que 

não receba uma preparação prévia, quer seja pelas instituições formadoras ou 

pela  escola  no  que  diz  respeito  a  uma  orientação  quanto  a  processos  de 

planejamento,  metodológicos  ou  avaliatórios.  Entretanto,  mesmo  diante  dessa 

“não-formação”, esse profissional tem uma concepção própria sobre  o que é ser 

professor,  originada  nas  experiências  vividas  nas  relações sociais,  familiares, 

escolares,  nas representações  e  estereótipos  positivos  e  negativos  que  a 

sociedade tem da profissão-professor,  os quais foram significativos para a sua 

formação pessoal e profissional.

Na  década  de  90,  uma  atenção  especial  vem sendo  dada  à  formação 

continuada  como  um  processo  dinâmico  e  contínuo  de  desenvolvimento  do 

68 Selma Garrido Pimenta, no estudo sobre a Formação de Professores – Saberes da Docência e 
Identidade do Professor, 1996.
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professor tanto de suas potencialidades profissionais como de si  mesmo como 

pessoa (ALARCÃO,1998; GARCIA,1992; NÓVOA, 1992), na perspectiva em que 

se  coloca  o  professor  no  centro  da  valorização  e  reflexão  sobre  a  profissão 

docente. Trata-se da concepção de formação crítico-reflexiva sobre o pessoal, a 

escola e a profissão,  que vai  além de iniciativas individuais e/ou institucionais, 

defendida por Alarcão (In:  VEIGA,1998) como um “modelo pluriinstituicional  de 

parceria ou complementaridade para a formação continuada”. 

Destacamos  a  necessidade  de  se  considerar  a  dimensão  formativa  da 

escola  através  de  programas  de  valorização  docente  e  formação  contínua, 

articulando em seu projeto  político-pedagógico  as  práticas,  as  necessidades e 

interesses desses professores. Segundo Nóvoa (1995), “[...] falar de formação de 

professores é falar de um investimento educativo dos projetos de escola” (p. 29). 

O autor defende a criação de uma nova cultura da formação de professores (grifo 

do autor). 

Na pesquisa sobre a formação dos professores do ensino técnico-agrícola, 

Miranda  (2000)69 afirma,  diante  das  particularidades  do  ensino  técnico,  que  a 

escola se constitui em

um espaço privilegiado para a vivência de processos de formação 
continuada  de  seus  professores,  numa  perspectiva  em  que  a 
prática é referência na reflexão dos professores e o cotidiano é 
reconhecido  como  um  espaço  onde  o  professor  aprende, 
desaprende,  reestrutura  o  aprendido,  faz  descobertas  e  vai 
aprimorando sua formação  (MIRANDA, 2000, p.14).

69 MIRANDA, Francisca Maria Silva (2000). “O Ensino Técnico-Agrícola e a Reforma da Educação 
Profissional:  um estudo sobre a formação dos formadores”. A autora, objetivando compreender 
como vem se dando a formação continuada do professor do ensino técnico-agrícola, considera 
essa formação na perspectiva  em que a prática é  referência  na reflexão dos professores e  o 
cotidiano é o espaço privilegiado para essa formação.
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Consideramos  que  a  formação  do  professor  que  atua  na  educação 

profissional  de  nível  técnico  ultrapassa  qualquer  tentativa  de  limitação  a  uma 

discussão quanto à questão espaço-temporal,  ou seja, ao dever-ser inicial e/ou 

contínua,  em cursos na  universidade ou na escola.  Isso  porque,  como afirma 

Peterossi  (1994),  ao  se  pensar  a  melhor  alternativa  para  a  formação  desses 

professores é necessário levar em conta que:

Um bom ensino técnico necessita, por parte de quem o ministra, 
uma  atualização  constante  de  conhecimento,  em  face  da 
mobilidade e crenças no setor tecnológico tomado como um todo. 
Exige também uma vivência profissional,  já  que não se pode a 
rigor, ensinar a prática na teoria (consciência que se reflete na fala 
dos  nossos  entrevistados).  Um  curso  de  licenciatura  por  sua 
natureza prepara para o magistério. É nele que o egresso formado 
vai  aperfeiçoar  a  sua prática profissional.  Ora,  o ensino técnico 
requer uma dupla prática: a sala de aula perfeitamente possível 
com  a  licenciatura  e  a  prática  de  atuação  técnica-profissional 
(p.99).

Portanto, conforme Therrien (2002), repensar a formação inicial e contínua 

do professor significa abordá-la mediada pelo exercício da reflexão crítica, na qual 

o  trabalho  docente  tem  como  base  uma  prática  em  saberes  que  reflete  a 

constituição da identidade profissional docente, um profissional do saber, fundada 

em princípios éticos de sua decisão e gestão do processo pedagógico na escola. 
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CAPÍTULO IV – O PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO NA 

BUSCA DA IDENTIDADE DOCENTE: uma dinâmica retrospectiva 

nas histórias de vida
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[...] Neste caso, a verdade não cabe na generalização. 
Existe uma singularidade de cada história de vida que 
não permite que se considere como verdadeira toda a 
generalização  que  não  tenha  em  conta  essa 
singularidade. (DOMINICÉ, 1985. In:NÓVOA,1992).

A  metodologia  deste  estudo  está  inserida  na  abordagem  de  pesquisa 

qualitativa  em  educação  (ALVES-MAZZOTTI,2002;  ANDRÉ  &  LUDKE,1985; 

BARDIN,1977;  DEMO,1995;  MINAYO,2000;  TRIVIÑOS,1987), na  qual  o 

pesquisador estabelece uma rede de comunicação e interpretação entre o cenário 

da pesquisa e dos sujeitos com suas histórias. A compreensão do pesquisador 

vincula-se à interpretação de acordo com o seu sentido construído na interação 

com os outros, e à atribuição de significados diferentes às mesmas informações 

nas falas dos sujeitos. 

Nessa perspectiva, apoiamo-nos nas características básicas70 da pesquisa 

qualitativa, considerando, dentre outros, o ambiente natural dos professores como 

fonte de dados ao longo das trajetórias pessoais e profissionais, o nosso “olhar 
70 Apresentadas por Bogdan e Biklen (1982),  referenciados por Ludke e André (1986).
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investigativo” sobre o que está nas entrelinhas dos relatos ricos de detalhes, de 

situações  e  pessoas  significativas,  possibilitando-nos  a  análise  dos  dados  de 

modo  indutivo,  inferencial,  sem  nos  atermos  nas  primeiras  evidências 

encontradas.

Para  a  realização  desta  pesquisa  consideramos  o  caráter  dinâmico  do 

fenômeno educacional inserido num contexto social cuja realidade histórica sofre 

toda uma série de determinações, como defendem Ludke e André (1986). Nessa 

investigação, focamos o olhar investigativo no “professor” tendo como objeto de 

estudo  a  constituição  da  identidade  docente  do  professor  da  Educação 

Profissional de nível técnico. Para tal, concebemos  a  identidade não como “um 

dado imutável”, mas como “um processo do sujeito historicamente situado”, como 

afirmam Pimenta e Anastasiou (2002, p.76), a fim de que possamos compreender 

o  seu  modo de ser,  de se ver  e de fazer  em seu cotidiano escolar como um 

continuum de desenvolvimento pessoal e profissional.

Como  objetivo  geral  buscamos  compreender  como  os  professores  do 

ensino técnico constituem a sua identidade docente, articulando os conhecimentos 

adquiridos na formação inicial e continuada aos saberes docentes no exercício da 

docência no âmbito da escola. Com os objetivos específicos, buscamos identificar 

a  concepção e auto-imagem sobre o que é ser,  o  modo de ser,  de tornar-se 

professor, revelados nos relatos das histórias de vida, e também como percebem 

a constituição de sua identidade docente ao longo de suas trajetórias pessoais e 

profissionais. Assim, buscamos identificar os saberes docentes dos profissionais 
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que  atuam  no  ensino  técnico  e  verificar  como  se  dá  a  formação  inicial  e 

continuada para o ensino técnico.

O  nosso  interesse  consistiu  em  analisar  o  professor  em  sua  vivência 

pessoal e grupal no exercício da docência em seu cotidiano escolar, objetivando a 

compreensão sobre  a  constituição da identidade docente,  em que saberes  da 

docência se formam e por que se tornou professor, tendo como categoria analítica 

a  Identidade  Docente.  Por  isso,  justifica-se  este  estudo  numa  abordagem  da 

pesquisa  qualitativa,  entendendo  que  a  relação  da  pesquisadora  com  o 

conhecimento ocorreu a partir de pressuposições, indagações e princípios teóricos 

e  pessoais que nos possibilitou a análise dos dados, possíveis contribuições para 

a escola e proposições para estudos futuros. 

Essa identidade é compreendida como processo dialético do ser e vir-a-ser 

na  diversidade,  requerendo  ao  pesquisador  uma  percepção  centrada  nos 

significados em construção, sem perder de vista a especificidade da configuração 

social geradora de cada momento. Através de uma abordagem biográfica, isto é, o 

método (auto)biográfico sobre histórias de vida, podemos penetrar nas diversas 

dimensões dos processos de constituição de identidades profissionais ao longo da 

trajetória pessoal dos professores do ensino técnico. Os significados produzidos 

nos “relatos de histórias de vida dos professores” foram analisados através da 

Análise de Conteúdo, fundamentada em Bardin (1977).

Consideramos o nosso papel como pesquisadora inserida “no meio da cena 

investigada,  participando  dela  e  tomando  partido  na  trama  da  peça”,  como 

afirmam Ludke e André (1986, p.7), e por isto optamos por uma metodologia que 
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possibilitasse, conforme Franco (2000), “a sensibilidade para identificar o universal 

na  singularidade  do  particular,  sem  jamais  estabelecer  generalizações”, 

evidenciando o caráter relacional “do sujeito em processo no momento de suas 

escolhas, nas maneiras em que interpreta sua realidade, nas formas que escolheu 

para construir, reconstruir sua existência”.

 Para  tal,  adotamos  a  abordagem dialética  do  processo  de  construção 

identitária  individual  e  social,  ou  seja,  a  dimensão  do  “eu  pessoal”  e  do  “eu 

profissional”  no  exercício  da  docência.  Apoiamo-nos  na  concepção  de  que 

“dialética de verdade é aquela que habita a ‘verdade’ do cotidiano” [...] “Dialética é 

sobretudo o respeito  a  uma realidade tão complexa,  profunda e dinâmica. [...] 

Dialética também é forma metodológica, um esquema invariante de explicação de 

uma realidade variável” (DEMO, 1995, pp. 123-125). 

Entendemos,  pois,  a  dialética como  tentativa  de  superação  dos  “falsos 

dualismos  técnicos  e  metodológicos”  e  como uma tendência  de  síntese  entre 

outras  abordagens  aplicadas  à  pesquisa  educacional.  Como  afirma  Gamboa 

(2002),  em  seus  pressupostos  gnoseológicos,  a  dialética  resgata  o  caráter 

relacional do processo da produção do conhecimento através dos conceitos de 

totalidade e de processo, superando a separação sujeito-objeto no processo de 

pesquisa, uma vez que:  

O sujeito adquire uma dimensão histórico-social e estabelece uma 
relação  dinâmica  com  um  objeto  que  se  constrói  com  o 
instrumental  teórico-metodológico  presente  no  momento  da 
relação. Por outro lado, a construção do objeto gera também um 
processo  de  transformação  no  sujeito  que  se  enriquece  e  se 
realiza como tal. O resultado desse processo de inter-relação e de 
mútua elucidação é o conhecimento entendido como o “concreto 
no pensamento” (GAMBOA, 2002, p.104).
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Tais pressupostos nortearam a análise pretendida nesta pesquisa sobre a 

constituição da identidade do professor, sendo esta compreendida não como algo 

adquirido  de  forma  definitiva  e  externa,  mas  sim  em  constante  processo  de 

(re)construção pessoal e social, aqui inserida no contexto específico das reformas 

legais e pedagógicas da educação profissional nos cursos técnicos na década de 

90 em nosso país.

É, portanto, na perspectiva dialética que se orienta a nossa compreensão 

sobre  a  constituição  da  identidade  docente,  na  medida  em que  possibilita  ao 

professor  perceber-se  como  produtor,  individual  e  coletivo,  a  partir  de  uma 

reinterpretação de sua história de vida em seu trabalho docente. 

4.1 História de vida: uma abordagem que expressa as singularidades 

de ser professor 

O  referencial  teórico-metodológico  desta  investigação  insere-se  na 

perspectiva de compreensão do professor  como pessoa e profissional  em sua 

trajetória  profissional  na  docência,  a  partir  dos  processos  de 

construção/desconstrução/reconstrução  de  identidades  profissionais  dos 

professores,  com base  nas  interações  dinâmicas  que  constituem “histórias  de 

vida”.  Destacamos  os  estudos  de:  Goodson,1995;  Huberman,1995;  Kramer  & 

Jobim e Souza, 1996;  Moita, 1995; Nóvoa, 1992,1995.

As pesquisas no campo educacional, nas duas últimas décadas, passam a 

considerar  as  abordagens  qualitativas  como  uma  nova  concepção  do 
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conhecimento  -  em que o  conhecimento  científico  se  constitui  também com o 

senso  comum –  segundo  Nóvoa  (1992),  originada  na  idéia  de  “dupla  ruptura 

epistemológica” analisada por Boaventura Santos (1987) em seu discurso sobre 

as ciências. Assim, alguns pesquisadores da educação vêem nas “histórias de 

vida” novas perspectivas de investigação e adotam, então, um enfoque teórico-

metodológico que possibilite interpretação e análise qualitativa na pesquisa em 

educação,  constituído  nas  “histórias  de  vida”  como narrativas  e/ou  entrevistas 

autobiográficas.

Uma das principais referências na literatura educacional é Antonio Nóvoa71 

e  um  grupo  de  estudiosos  anteriormente  destacados,  cujos  fundamentos 

epistemológicos se voltam para a formação inicial e contínua, em uma perspectiva 

diferenciada sobre a profissão professor,  e a prática docente é pautada numa 

dimensão conceitual que não separa o eu pessoal do eu profissional. Em 199572

,  esse  autor  ressalta  “as  potencialidades  heurísticas”  das  abordagens 

(auto)biográficas, e adverte quanto ao rigor científico, técnico-metodológico que o 

pesquisador deve adotar, evitando-se os “efeitos da moda”, a falta de consistência 

de experiências pouco éticas, assim como uma mera apropriação naturalística e 

acrítica.

71 Nóvoa, com a colaboração de Matthias Finger (1988), publica  O método (auto)biográfico e a 
formação, que teve pouca repercussão em Portugal na época. Ao publicar, em 1992, a primeira 
edição de Vidas de Professores preocupa-se com a “existência de ‘práticas pouco consistentes’ e 
de ‘metodologias sem qualquer rigor’”.
72

� Para Nóvoa (op. cit.), o sucesso recente das abordagens (auto)biográficas no campo educacional 
é,  ao mesmo tempo,  uma vitória  e  uma derrota.  Obviamente uma vitória,  na medida em que 
permite  a  divulgação  de  olhares  novos  sobre  o  trabalho  científico  e  sobre  os  processos  de 
formação. Mas também uma derrota, pois esse sucesso só é possível à custa de algumas das 
suas características originais, do seu rigor metodológico e das suas dimensões críticas (p.7).
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Nesse  sentido,  um novo  olhar  investigativo  pode  ser  lançado  sobre  os 

professores,  na  perspectiva  de  uma  análise  sobre  as  dimensões  pessoais  e 

profissionais  no  interior  da  profissão  docente,  valendo-se  de  metodologias 

autobiográficas,  haja  vista  que  “[...]  podem  ajudar  a  compreender  melhor  as 

encruzilhadas em que se encontram atualmente os professores e a delinear uma 

profissionalidade  baseada  em  novas  práticas  de  investigação,  de  ação  e  de 

formação” (NÓVOA, 1995, p.8).

Desde os anos 80, os professores estão sendo pressionados por questões 

próprias  ao  desenvolvimento  na  sociedade  contemporânea  movida  por  novos 

conhecimentos, bem como por pressões inerentes ao âmbito geral do processo 

ensino-aprendizagem,  da  gestão  e  avaliação  institucional,  diante  de  amplas 

reformas  no  sistema  educacional,  resultando  na  “crise  de  identidade  dos 

professores”  e  na  (des)profissionalização  do  magistério.  Diante  dessas  novas 

demandas  educacionais,  novas  competências  profissionais  são  requeridas  do 

professorado, implicando uma separação entre o Eu pessoal e o Eu profissional 

(NÓVOA,1995).

Para este autor, esse processo é relacional, no qual o Eu formado pelos 

valores, crenças e representações, constitui a identidade biográfica do indivíduo e 

influencia a sua conduta, a sua maneira de ser e estar na profissão. Corroborando 

a impossibilidade dessa separação entre o Eu pessoal e o Eu profissional, afirma 

Diamond (1991), citado em Nóvoa (ibd. p.16), que “a construção de identidades 

passa sempre por um processo complexo graças ao qual cada um se apropria do 

sentido de sua história pessoal e profissional”.
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Goodson (1995)73 ao constatar que nas análises sobre a prática docente o 

professor é visto como profissional separado de sua vida pessoal, aponta como 

superação dessa “cisão” considerar nas pesquisas na área da educação a voz do 

professor,  o  respeito  pelo  autobiográfico,  pela  ‘vida’.  Por  isso,  para  ele,  são 

necessárias estratégias que maximizem em sentido real,  o escutar a “quem se 

destina o desenvolvimento”, ou seja, o professor. Impõe-se, pois, um respeito pela 

“vida”.  Desse  modo,  “ouvir  a  voz  do  professor  devia  ensinar-nos  que  o 

autobiográfico ‘a vida’, é de grande interesse quando os professores falam de seu 

trabalho” (p.71).

O referido autor defende a utilização de dados sobre as histórias de vida na 

pesquisa educacional, fundamentando-se nos seguintes argumentos: a) há uma 

consistência do discurso dos professores quanto às suas vidas e interpretação da 

conduta e prática docente; b) nas experiências de vida e no ambiente sociocultural 

formamos a pessoa que somos, o sentido do eu; c) o estilo de vida do professor 

dentro e fora da escola, as suas identidades e culturas ocultas têm impacto sobre 

o  ensino  e  o  ensinar;  d)  é  no  contexto  escolar  que  os  estádios  e  decisões 

referentes à carreira podem ser analisados. 

Na concepção de Moita74, é no processo dinâmico de formação que cada 

pessoa permanece ela própria e reconhece-se a mesma ao longo da sua história, 

ou seja, “se forma, se transforma, em interação” (1995, p.115). Em seu estudo 

sobre a  formação e transformação do professor,  a  autora adota a  abordagem 

73 Ivor F. Goodson, In: Nóvoa (1995).

74 Maria da Conceição Moita, no estudo sobre “Percursos de Formação e de Trans-Formação”, 
concebe a formação como um processo pessoal e singular, no qual vai-se construindo a identidade 
de uma pessoa. In: Nóvoa (1995:113).
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biográfica  –  “histórias  de  vida”,  em  virtude  do  seu  “valor  heurístico”  e  pela 

possibilidade de reflexão sobre as realidades pessoal e coletiva, ou seja, pelas 

“potencialidades do diálogo entre o individual e o sociocultural” (C. JOSSO, 1985). 

Segundo a autora: 

Só uma história de vida permite captar o modo como cada pessoa, 
permanecendo ela própria, se transforma. Só uma história de vida 
põe em evidência o modo como cada pessoa mobiliza os seus 
conhecimentos, os seus valores, as suas energias, para ir dando 
forma à sua identidade, num diálogo com os seus contextos (1995, 
p.116).

Moita  (ibid)  chama  a  atenção  para  a  especificidade  metodológica  e 

epistemológica  da  abordagem biográfica,  que  dentre  outras  destacamos:  a)  o 

“saber”  que  se  investiga  é  o  compreensivo,  hermenêutico,  com  raízes  nos 

discursos dos narradores; b) há uma singularidade em cada história de vida, por 

isso não cabe generalização nas conclusões; c) É essencial a efetiva participação 

de  todos  (sujeitos  e  investigador)  sob  um “contrato  de  confiança”  quanto  aos 

objetivos,  a  garantia  de  anonimato  e  ao  “destino”  dos  dados  coletados;  d)  a 

relação com os narradores caracteriza-se pela colaboração, partilha e pela escuta 

empática.

A autora ressalta, também, nessa metodologia o seu caráter formativo em 

relação às pessoas envolvidas “interlocutor e locutor, investigador e actor” (p.118), 

uma vez que cada uma, ao se apropriar do seu “patrimônio existencial” em uma 

dinâmica  retrospectiva,  produz  uma  reflexão  sobre  a  sua  formação,  as 

continuidades, as rupturas, os interesses e referências presentes no cotidiano do 

exercício profissional. 
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Kramer  &  Jobim  e  Souza  (1996)75,  estudiosas  brasileiras,  apontam  os 

“desafios”  da  abordagem  metodológica  de  “histórias  de  vida”  na  pesquisa 

educacional:  o  primeiro  é “o  de  produzir  um  conhecimento  que  se  situe  na 

encruzilhada de vários saberes [...],  compartilhado dialogicamente,  “requerendo 

uma compreensão da narrativa como espaço de produção de linguagem entre 

entrevistador  e  entrevistado”;  o  segundo  refere-se  “à  articulação  de  história  e 

memória redefinindo esses conceitos”. Nessa abordagem, conforme as autoras, 

compreende-se  o  relato  sobre  “as  histórias  de  vida”  numa  perspectiva  de 

historicidade “não-historicista”, em acordo com a concepção de Benjamin (1987), 

ou  seja,  uma história  que se  faz  entrecruzando passado,  presente  e  futuro  e 

rompe com “a noção de tempo vazio e homogêneo que flui numa direção única e 

preestabelecida” (p.21). 

Caldeira  (2000)76,  ao  identificar  traços  identitários  construídos  e 

reconstruídos por uma professora ao longo de sua profissionalização, defende a 

idéia  de  que  “é  necessário  estabelecer  um  diálogo  com  a  história  recente  e 

pretérita dos sujeitos individuais e da própria condição docente e considerar as 

mudanças  que  vêm  ocorrendo  no  campo  da  educação  e  do  ensino”  (p.106). 

Enfatiza que, “ainda que a narrativa reflita o que existe de individual e único no 

personagem,  esta  aparente  peculiaridade  é  resultado  da  interação  destes 

aspectos e das características de seu contexto social” (p.56).

75 O trabalho “Histórias de professores: leitura, escrita e pesquisa em educação” foi apresentado no 
Grupo de Trabalho de Alfabetização na XVII  Reunião Anual  da Associação Nacional  de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação – Anped, outubro de 1994.
76 No  trabalho  “Em  busca  de  traços  e  processos  constitutivos  de  sua  identidade  docente”,  
apresentado  no  painel   “A  construção  da  identidade  docente”,  no  10º  Encontro  Nacional  de 
Didática e Prática de Ensino (ENDIPE), Rio de Janeiro, maio de 2000.
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4.2 O percurso da pesquisa  empírica

De acordo com Moita  (1995),  a  história  de vida  permite  captar  o  modo 

através  do  qual  uma  pessoa  organiza  seus  pensamentos,  ações,  energias, 

valores,  dando forma à sua identidade,  “num diálogo com os seus contextos”. 

Nesse sentido,  afirma  Teixeira,  (2004):77 “o mais  importante  é saber  convidar  o 

sujeito à fala,  envolvendo-o com sua própria narrativa, pelos seus significados, 

pela vida que nela se reconstitui e ressignifica”. Objetivando a compreensão da 

constituição  da  identidade  docente,  utilizamos  os  seguintes  instrumentos  e 

técnicas: questionário, entrevistas de histórias de vidas. 

O  questionário nos  possibilitou  informações  sobre  a  vida  escolar, 

profissional e pessoal do professor, a fim de traçar o perfil profissional do quadro 

docente da instituição,  a  caracterização e  definição dos sujeitos  entrevistados, 

assim como orientou o roteiro para a entrevista da história de vida do professor. A 

aplicação  aconteceu  no  mês  de  outubro  de  2004,  tendo  sido  entregues  64 

questionários  aos professores  dos  cursos  Eletrotécnica,  Eletrônica  e 

Telecomunicações,  Mecânica,  Edificações.  Em seguida,  selecionamos os  nove 

professores para participarem das entrevistas de histórias de vida.

Utilizamos a entrevista não estruturada de história de vida como técnica e 

metodologia  por  meio  da  qual  pudemos  apreender  dados  referentes  a  fatos, 

idéias, crenças, maneiras de pensar, de sentir, de atuar, razões conscientes ou 

inconscientes  de  determinadas  crenças,  sentimentos,  maneiras  de  atuar  ou 

77 Ver  Inês  Assunção  de  Castro  Teixeira  (2004).  No  ensaio:  “História  Oral  e  Educação. 
Virtualidades, Impregnações, Ressonâncias”, XII ENDIPE, Curitiba, 2004.
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comportamentos,  fundamental  à  interpretação  e  compreensão  da  trajetória 

pessoal e profissional na docência. Partimos de um roteiro prévio para orientação 

da “fala do professor” sobre a origem da motivação para ser professor, sobre os 

fatos e pessoas marcantes, o exercício da docência, os saberes docentes, a auto-

imagem como professor  e  a  identidade  docente,  a  (in)satisfação  e  aspirações 

pessoais e profissionais no magistério. Contudo esse roteiro não foi limitador das 

narrativas, pois o professor teve a liberdade de traçar seu roteiro conforme as 

lembranças e trajetórias vividas.

As entrevistas para o relato das histórias de vida ocorreram durante o mês 

de novembro de 2004, com a duração de uma hora e meia cada uma, e foram 

totalmente gravadas em áudio, perfazendo um total de doze horas. Transcorreram 

de maneira tranqüila, com boa aceitação e disposição dos professores, havendo 

um interesse mútuo de atenção e respeito em contar e ouvir as histórias, fundados 

nos  princípios  éticos  da  pesquisa,  como  diz  Teixeira  (2004):  “a  ética  da 

interlocução que circunscreve a entrevista, a interrogação e a escuta”.

Destacamos a importância  que foi  dada à relação intersubjetiva  entre  a 

pesquisadora  e  os  entrevistados,  garantindo  aos  mesmos  uma  reflexão  e 

apreensão  cognitiva  sobre  sua  história,  a  sua  identidade,  a  experiência 

profissional. Isso significa, como diz Fonseca (1998, p. 38),  um diálogo com a sua 

reflexão com base no “sentido” nas falas, em que o sujeito só expressa aquilo que 

“deseja  ver  transmitido  a  outros  sobre  sua  vida  pessoal  e  profissional”. 

Lembramos em Habermas (1994) a importância da reflexão e auto-reflexão numa 

ação comunicativa. 
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A metodologia  da história de vida constitui-se como um instrumento que, 

por  suas  próprias  características,  induz  à  auto-reflexão,  à  reconfiguração  de 

sentidos, à aprendizagem (FRANCO, 2000).  É uma abordagem que requereu da 

pesquisadora uma “fina escuta” num clima de conversa, de diálogo, de respeito 

pelas  opiniões  e  lembranças  nas  narrativas  dos  sujeitos.  Essa  conduta 

investigativa  faz  parte  do  “exercício  de  alteridade”78,  a  relação  respeitosa  e  a 

escuta afetuosa, porque, na compreensão de Teixeira (2004), “é da ordem dos 

afetos, porque nos afeta, porque nos toca e sensibiliza”. 

4.2.1 O local da pesquisa – O CEFETPE

O  interesse  por  esta  investigação  surgiu  diante  das  características 

estruturais e organizacionais das escolas técnicas federais que oferecem o ensino 

médio e a educação profissional, com dois quadros docentes distintos quanto à 

formação  específica  e  à  atuação  docente.  Em nossa  prática  como professora 

numa  escola  agrotécnica,  percebíamos  diferenças  e,  ao  mesmo  tempo, 

semelhanças entre os professores desses níveis de ensino quanto a sua ação no 

cotidiano do trabalho. 

Indagávamos  se  havia  diferença  na  maneira  de  esses  professores  se 

envolverem com a docência, e como o professor do ensino técnico se identificava 

profissionalmente. Daí a motivação em ouvirmos a “voz dos professores” sobre o 

que eles têm a nos dizer nos relatos do seu modo de ser, de ver-se e de tornar-se 

78 Segundo  Teixeira  (2004),  o  exercício  de  alteridade  é  fundamental  ao  pesquisador  nessa 
abordagem metodológica, a fim de que se estabeleça uma interlocução respeitosa e afetuosa com 
o entrevistado.
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professor, ao longo de sua trajetória pessoal e profissional, explicitando como se 

constitui  a  sua identidade  docente,  como  se  identificam profissionalmente,  no 

âmbito dos cursos técnicos nas instituições federais de ensino. 

Para o local da realização desta investigação fizemos a opção pelo Centro 

Federal de Educação Tecnológica – CEFETPE, com sede localizada em Recife e 

as Unidades Descentralizadas, em Pesqueira e Petrolina. Justificamos a escolha 

em virtude do caráter histórico dessa escola, pois, tendo sido fundada em 1910, 

acompanhou  todas  as  reformas  educacionais  impostas  pela  legislação 

educacional no ensino técnico profissionalizante no Brasil, caracterizada também 

pela dualidade estrutural de oferta de ensino médio e educação profissional de 

forma concomitante,  e  sempre  se  destacando com inovações  pedagógicas  no 

contexto nacional como escola técnica federal. 

4.2.2 Os sujeitos 

Os sujeitos deste estudo são professores que atuam nos cursos técnicos de 

Educação Profissional no CEFETPE. São profissionais com  formação superior em 

diversas  áreas  das  ciências  exatas,  especificamente  nas  engenharias,  e,  em 

virtude de não haver uma formação inicial específica para o magistério neste nível 

de ensino, “se tornam professor” no exercício da docência e no âmbito da escola. 

A exigência legal de ingresso para o cargo da docência tem como critério não a 

formação inicial  como  docente,  como  professor,  mas, sim, a formação na área 

acadêmica de conhecimentos específicos na disciplina a ser lecionada, bem como 
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uma titulação adquirida na formação continuada nos cursos de especialização, 

mestrado e/ou doutorado. 

Essa  exigência  legal  constitui-se  como  o  critério  para  a  seleção  dos 

professores participantes desta pesquisa, ou seja,  a formação inicial acadêmica 

não voltada para o magistério. 

Nesse caso,  a  partir  do seu ingresso na docência,  o  professor  passa a 

conviver com uma ambigüidade profissional, por exemplo: ser engenheiro ou ser 

professor? Qual  a  sua  identidade  profissional?  Como  se  dá  a  constituição 

identitária docente ao longo da trajetória profissional? Como os professores da 

educação  profissional  se identificam  profissionalmente? Em  que  saberes  da 

docência está inserida a constituição do modo de ser, de ver-se, e de tornar-se 

professor?

Entendemos  que  a  construção  da  identidade  do  professor  envolve  a 

questão dos saberes docentes e a reflexão sobre a sua prática, e constitui-se no 

bojo  de  um processo  histórico-cultural  onde  as  mudanças  sociais  também se 

refletem  nos  seus  anseios,  necessidades,  aspirações  e  desejos  individuais  e 

coletivos. Consideramos os sujeitos como atores sociais em relação ao objeto de 

estudo  e,  por  isso,  buscamos  uma  “amostra”  que  refletisse  a  totalidade  da 

identidade docente nas suas múltiplas dimensões, permitindo uma reincidência de 

informações relevantes para as entrevistas de histórias de vida. Conforme Minayo 

(2000), “no campo, os sujeitos fazem parte de uma relação de intersubjetividade, 

de  interação  social  com  o  pesquisador,  daí  resultando  um  produto  novo  e 
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confrontante  [...]  num processo  mais  amplo  de  construção  de  conhecimentos” 

(p.105).

4.2.3 Os cursos técnicos selecionados

Quanto aos cursos selecionados para a pesquisa optamos pelos seguintes: 

o  Técnico  em  Edificações, por  ter  sido  o  “pioneiro”  na  implementação  da 

reestruturação curricular, tornando-se “modelo nacional” e para a América Latina”; 

Técnico  em  Mecânica  Industrial,  por  ser  o  curso  mais  antigo  no  CEFETPE; 

Técnicos em Eletrônica e Telefonia, ambos com a mesma estruturação curricular e 

o mesmo quadro docente; por fim, Técnico em Eletrotécnica, cujos professores 

também participaram ativamente da reestruturação do curso à época da reforma 

curricular no CEFETPE. 

Salientamos  que  os  cursos  selecionados  possuem  um  quadro  docente 

constituído  por  um  número  considerável  de  professores  cuja  formação  inicial 

corresponde  ao  nosso  critério  principal  de  não  formação  inicial  na  área  do 

magistério, assim como uma titulação que vai desde a especialização ao mestrado 

e  ao  doutorado,  o  que  aponta  um  investimento  do  professor  na  formação 

continuada. 

4.2.4 O tratamento dos dados

O procedimento do tratamento e análise dos dados desta investigação está 

referenciado na Análise de Conteúdo em Bardin (1997), que a define como um 
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método  de  análise  constituído  por  “um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 

do conteúdo das mensagens” (p.38). Complementamos essa definição em Minayo 

(2000)  e  Triviños  (1987),  quando  afirmam  que  nessa  análise  enfatiza-se  o 

conteúdo  “das  mensagens”,  permitindo  à  pesquisadora  uma “inferência”,  “uma 

hermenêutica”, “uma dedução”, originada das narrativas que compõem o conteúdo 

das mensagens nas histórias de vida dos professores entrevistados. 

Seguimos,  então,  as  etapas  básicas  (BARDIN)  para  a  análise  desses 

documentos, a saber: a  pré-análise,  a  exploração do material,  o  tratamento dos 

resultados,  a inferência,  a interpretação.  De início, as narrativas das histórias de 

vida dos professores foram transcritas na íntegra e mantido o relato original dos 

professores, constituindo-se, então, os documentos produzidos pelos sujeitos para 

posterior análise.

O  caminho  da  análise  obedeceu  ao  seguinte  roteiro:  nos  meses  de 

dezembro de 2004 e janeiro de 2005, na etapa de pré-análise,  partimos de uma 

cuidadosa leitura ou leitura flutuante (BARDIN) dos documentos produzidos sobre 

o perfil de cada professor, através do questionário, nas transcrições das narrativas 

das histórias de vida, bem como em nossas registros, impressões e interpretações 

que fazíamos após cada entrevista.  Organizamos o material  de acordo com a 

regra de pertinência,  na busca da constituição da identidade docente,  pois  os 

professores, mesmo tendo a liberdade para o relato nas entrevistas, seguiram um 

roteiro identificando aspectos importantes de suas trajetórias pessoais na família, 

na  escola,  nos  estágios,  na  universidade,  nas  experiências  de  trabalho  e, 
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especialmente,  no  exercício  da  docência  no  CEFET,  compondo-se,  assim,  o 

corpus de documentos da pesquisa.

A partir  das  leituras,  iniciamos a  codificação dos  “dados brutos”,  isto  é, 

demarcamos com “cores” fragmentos dos textos das histórias, respectivamente, 

de cada professor, a fim de sistematizar e agrupar os dados conforme as bases 

conceituais da fundamentação teórica, outros conceitos e categorias surgidas no 

campo empírico. Nesse sentido, consideramos as indagações, questões teóricas 

que fundamentam nossos objetivos e a compreensão do nosso objeto de estudo 

baseados no  modo de ser, de tornar-se professor,  expressando a identidade do 

professor.

Ressalte-se  que  à  medida  que  se  realizava  cada  entrevista,  fomos 

percebendo aspectos importantes nas histórias relatadas, que nos permitiram, na 

fase de tratamento dos dados, codificar os sujeitos a partir de uma marca pessoal 

que o nosso olhar conseguiu captar e traduzir de acordo com as singularidades 

que identificam cada professor personagem presentes em suas histórias de vida. 

Desse modo, após várias leituras, optamos em codificar os professores em  P1, 

P2, P3, P4, P5, P6 e P7 para a efetivação do processo de análise e interpretação 

de  seus  relatos,  garantindo,  assim,  o  seu  anonimato  como  participantes  da 

pesquisa. 

Na etapa que consiste na  exploração do material  (BARDIN) ou  descrição 

analítica  (TRIVIÑOS),  isto  é,  a  codificação, com base na análise temática dos 

dados  obtidos  nas  narrativas  dos  professores,  procedeu-se  a  uma  síntese  e 

organização dos recortes agrupados em unidades de significação, buscando os 
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“núcleos  de  sentido”  que  compõem  o  conteúdo  pertinente  ao  processo  de 

construção da identidade docente. 

Em  seguida,  no  processo  de  categorização  construímos  um quadro  de 

transcrição com os fragmentos das histórias dos sete professores, os quais foram 

reagrupados pela recorrência e/ou diferenças significativas, classificando com as 

mesmas cores dos textos, com os conteúdos correspondentes às  unidades de 

análise,  ou seja, as temáticas que emergiram dos dados:  origem da motivação 

(identificação) em ser professor(a), referências pessoais e sociais na trajetória de 

vida  para  “tornar-se  professor”, formação  inicial  e  continuada,  exercício  da 

docência e os saberes do professor no CEFET, a identidade docente, concepção 

sobre ser professor, auto-imagem como professor. Estas foram também divididas 

em sub-temáticas, e orientam a descrição, a interpretação e as nossas  inferências 

quanto à constituição da identidade profissional docente.

Por  fim,  a  última  etapa  -  Tratamento  dos  Resultados  Obtidos  e 

Interpretação  (MINAYO) ou  Interpretação referencial  (TRIVIÑOS) - consistiu em 

pôr em relevo, com base nas narrativas coletadas, como os dados obtidos são 

significativos (“falantes”) e válidos. Desse modo, em acordo com o nosso objeto de 

estudo, desenvolvido através dos objetivos da pesquisa, procedemos à análise 

sobre  o  que  os  dados  “nos  falaram”,  a  partir  de  inferências  e  interpretações 

fundamentadas  em  nosso  quadro teórico,  ou  abrimos  pistas  em  torno  de 

dimensões teóricas sugeridas pela leitura do material (MINAYO, 2000). 

O  momento  final  desta  etapa  consiste  na  elaboração  de  nosso  texto 

dissertativo,  que  se  pretende,  de  forma  despretensiosa,  venha  a  ser  uma 
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contribuição  teórica  para  o  professor  ressignificar  a  sua  identidade  pessoal  e 

profissional,  pois,  com este  estudo,  intencionamos  apontar  para  uma  reflexão 

crítica  sobre  a  configuração  de  um  novo  significado  profissional  e  social  em 

relação à identidade de ser professor, baseada num processo constante de ação-

reflexão-na  ação sobre  a  constituição  da  Identidade Docente  do  professor  de 

Educação Profissional, no âmbito das instituições federais de ensino e no campo 

educacional mais amplo.

Portanto, estudar a identidade concebida como processo dialético de ser e 

vir-a-ser implica a compreensão sobre como o professor constrói e ressignifica a 

sua identidade profissional docente por meio de suas histórias de vida, isto é, de 

suas recordações, dos sentidos e rupturas, num diálogo com a sua reflexão que 

orienta e significa as suas narrativas. 
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CAPITULO V - A CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E O 

PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA
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Neste trabalho estruturamos a análise dos resultados da pesquisa em duas 

partes, ou seja, em dois capítulos. Na primeira parte, que corresponde ao capítulo 

V,  apresentamos  a  caracterização  da  instituição,  o  CEFETPE,  decorrente  da 

pesquisa  documental  e  das  informações  fornecidas  pelos  diretores, 

coordenadores dos cursos, supervisoras pedagógicas, assim como o perfil  dos 

professores sujeitos da pesquisa, delineado a partir do  Questionário (anexo I).  Na 

segunda parte, o capítulo VI, dissertamos sobre o que as histórias de vida nos 

revelaram sobre  a  constituição da identidade docente  ao  longo das trajetórias 

pessoais  e  profissionais  dos  personagens  –  os  professores  narradores  na 

pesquisa.

5.1 A fase de entrada no campo empírico

A  fase  exploratória  de  entrada  no  campo  aconteceu  com  visitas  na 

instituição a partir do mês de julho/2004. Iniciamos o contato com a Diretora de 

Ensino do CEFETPE para apresentação de nossos objetivos, além de garantirmos 
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a devida autorização para a realização da pesquisa. Ressaltamos que a instituição 

encontra-se  sob  nova  gestão,  desde  o  ano  de  2003,  o  que  vem  efetivando 

mudanças  em  diversos  segmentos  internos  e  a  reestruturação  dos  cursos, 

adequando-se às novas exigências do MEC/SETEC. A nova Organização Didática 

foi homologada em agosto de 2004, e o seu projeto político-pedagógico está em 

fase de elaboração.

Em seguida, mantivemos contatos com os professores coordenadores de 

todos  os  cursos  técnicos,  com  as  pedagogas  responsáveis  por  cada  curso, 

obtendo  explicações  e  esclarecimentos  sobre  a  estrutura  e  funcionamento  da 

instituição. Destacamos esse momento como num movimento de aproximação, 

enquanto pesquisadora, da realidade e da promoção mútua de uma sensibilização 

para a consecução dos objetivos da pesquisa, o que nos possibilitou  o fluir da 

rede de relações, assim como possíveis correções já iniciais dos instrumentos de 

coletas de dados, como refere Minayo (2000, p.103). Nessa fase tivemos uma boa 

acolhida  e  uma  disponibilidade  dessas  pessoas  envolvidas  em colaborar  na 

mobilização  dos  professores  para  participação  na  pesquisa.  Contamos 

efetivamente com os professores coordenadores dos cursos e de seus auxiliares, 

não apenas no sentido das informações, na disponibilização de horários, de nossa 

participação nas reuniões de coordenação com os professores, mas, também, na 

entrega e devolução dos questionários aos professores.

Através dessas visitas obtivemos informações sobre a estrutura curricular, a 

organização  didático-pedagógica,  sobre  como  se  deu  o  processo  de 

reestruturação  dos  cursos,  definida  conforme as  exigências  do  MEC/SEMTEC 



127

(1997). Procedeu-se a uma análise sobre os Planos de Cursos Técnicos com ano-

base de 2001 e dos documentos que compõem o aparato legal79, como fonte de 

informação sobre todo o processo da reestruturação curricular e pedagógica do 

CEFETPE.  O  objetivo  dessa  análise  fundamenta-se  na  regra  de  pertinência 

(BARDIN, 1977, p.98), que possibilita a contextualização do cenário no qual se 

insere  o  nosso  objeto  de  estudo,  visando  uma  análise  diagnóstica  sobre  a 

identidade institucional, a especificidade dos cursos técnicos e uma caracterização 

sobre a formação inicial e a titulação do quadro docente dos cursos técnicos.

Analisamos também alguns editais80 de concursos públicos de Provas e 

Títulos e/ou processo seletivo realizado para provimento do cargo de professor 

para  os  cursos  técnicos  oferecidos  pelo  CEFET,  tanto  para  a  Unidade  Sede 

(Recife)  como  para  a  Unidade  Descentralizada  (Pesqueira).  Verificamos  que, 

quanto à formação e à titulação dos candidatos (desde a época da escola técnica), 

os requisitos são a Licenciatura ou a Graduação, expressos da seguinte forma: 

-Licenciatura Plena para a graduação de professores da parte de 
formação especial do currículo do ensino de 2º grau (Modalidade 
Esquema II) com habilitação na disciplina objeto do concurso.
-Graduação de Curso Superior, cujo currículo contenha a disciplina 
objeto do concurso e/ou disciplinas com conceito de igual teor com 
carga horária mínima de 160 horas.

Da  Prova  de  Títulos  são  considerados,  com  uma  pontuação  maior, 

respectivamente,  os  níveis  de  doutorado,  mestrado,  especialização  na  área, 

79 A LDB N° 9.394/97, o Decreto 2.208/97, a Portaria N° 646/97, o Decreto 2.406/97, a Portaria Nº 
2.267/97,  o  Parecer  Nº  16/99.  Tais  documentos  serviram  como  fontes  de  informação 
(BARDIN,1977),  para uma caracterização do cenário no qual se dá a construção do processo 
identitário do professor de Educação Profissional de nível técnico, não se constituindo, portanto, 
em documentos para fins de análise interpretativa.

80 Tivemos acesso aos editais de concursos públicos para professor efetivo e editais de processo 
seletivo para professor substituto, referentes aos anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 e 2004.
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aperfeiçoamento  em  nível  de  pós-graduação,  licenciatura  plena,  graduação 

superior.  Considera-se,  ainda,  com  uma  pontuação  menor,  a  experiência 

profissional docente na área de atuação pretendida, a experiência profissional na 

área e publicações. Diante dessa análise, constatamos o interesse das instituições 

federais de ensino, em acordo com as determinações do MEC/SEMTEC, quanto à 

formação inicial e continuada exigida em termos de uma “qualificação profissional” 

do  professorado,  adequada  às  exigências  para  o  exercício  do  magistério  nos 

níveis médio e superior.

Nesse sentido, destacamos o alto nível de escolarização do quadro docente 

do CEFET, tanto dos professores do Ensino Médio quanto dos professores de 

Educação  Profissional,  revelando  o  apoio  da  instituição  e   o  significativo 

investimento pessoal em cursos de pós-graduação em nível de especialização e 

mestrado, conforme expresso no quadro abaixo.

Quadro 01 - Quadro Geral deTitulação Docente

         NÍVEL    QUANTIDADE      %
TÉCNICO                    14        3

GRADUAÇÃO                    77      17

APERFEIÇOAMENTO                      2        1

ESPECIALIZAÇÃO                  224      50

MESTRADO                  113      25

DOUTORADO                    13        3

             TOTAL                  451     100
Fonte: Unidade de Desenvolvimento e Seleção de Pessoal – DSP/CEFETPE, janeiro de 2005.
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5.2  A  instituição  como  cenário  da  pesquisa:  aspectos  didático-

pedagógicos 

Justificamos a opção pelo CEFETPE para a realização desta pesquisa por 

ser  considerada uma “instituição modelo”  de ensino técnico  e se  destacar  em 

âmbito  nacional  nas  discussões  e  implementações  de  ações  inovadoras  na 

Educação Profissional. Além disso, tem-se constituído num campo de profícuas 

pesquisas realizadas pelas professoras Edilene Guimarães (1998)81 e Roseane 

Silva  (2001)82,  que,  atuando  em  suas  práticas  pedagógicas  no  interior  dessa 

instituição,  contribuíram  para  um  aprofundamento  sobre  a  nova  realidade  da 

educação  profissional  decorrente  da  reestruturação  pedagógica-curricular  nos 

anos  90.  Essas  pesquisas  possibilitaram  uma  maior  aproximação,  como 

pesquisadora, da realidade teórico-empírica na compreensão da constituição da 

identidade profissional docente.

Em seu  processo  histórico,  tendo  passado  por  várias  denominações,  a 

Escola Técnica  Federal  de  Pernambuco –  ETFPE foi  transformada em Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco – CEFETPE, em janeiro de 

1999,  com a  missão  de  “Ser  um Centro  de  Referência  para  os  Sistemas  de 

Ensino, atuando como pólo de excelência para a Educação Profissional no Estado 

de Pernambuco, oportunizando ao cidadão, ingresso e permanência no mundo 

produtivo”. 

81 GUIMARÃES, Edilene Rocha. “A Formação Técnica Profissional: Dos Ruídos do “Bate-Estacas”  
aos “Bytes”  da Informática.  – Estudo sobre a  Reformulação Curricular  do Ensino da ETFPE”.  
Dissertação de Mestrado em Educação, UFPE, 1998.
82 SILVA,  Roseane  Nascimento.  “Relação  ‘Escola’  Empresa  no  CEFET-PE”,UFPE,  2001. 
Dissertação de Mestrado em Educação, UFPE, 2001.
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Como instituição federal de ensino o CEFETPE está vinculado ao Ministério 

da  Educação,  sob  a  supervisão  da  Secretaria  de  Educação  Profissional  e 

Tecnológica e, de acordo com o Regimento Interno (1999)83, tem por finalidade:

formar e qualificar profissionais nos vários níveis e modalidades de 
ensino, para os diversos setores da economia, realizar pesquisas e 
desenvolvimento  de  novos  processos,  produtos  e  serviços  em 
estreita  articulação  com  os  setores  produtivos  e  à  sociedade, 
oferecendo mecanismos para a educação continuada.

Dentre as características básicas do CEFETPE, expressas no Art.  2º  do 

Regimento Interno (p.1), enfatizamos aquelas pertinentes às nossas inferências de 

análise sobre o professor no exercício da docência:

I. oferta de educação profissional, levando em conta o avanço do 
conhecimento  tecnológico  e a  incorporação crescente  de novos 
métodos  e  processos  de  produção  e  distribuição  de  bens  e 
serviços;
 IV.  integração  efetiva  da  educação  profissional  aos  diferentes 
níveis  e  modalidades  de  ensino,  ao  trabalho,  à  ciência  e  à 
tecnologia;
  IX. desenvolvimento da atividade docente estruturada, integrando 
os  diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  observada  a 
qualificação exigida em cada caso;
  X. desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de 
modo permanente, a transformação do conhecimento em bens e 
serviços em benefício da sociedade.

Destacamos, dentre outros, como objetivos84 educacionais do CEFETPE: 

ministrar cursos básicos de qualificação, requalificação e reprofissionalização; o 

ensino técnico; o ensino médio; o ensino superior na área tecnológica; realizar 

pesquisa aplicada para o desenvolvimento de soluções tecnológicas, estendendo 

seus benefícios à comunidade.

83 REGIMENTO INTERNO do Centro de Educação Tecnológica de Pernambuco, 1999, Capítulo I, 
Da Natureza e Finalidade, e o Capítulo II – Das Características e Objetivos, p.1
84 Artigo 3º do Regimento Interno, Capítulo II.
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No que diz  respeito aos Níveis  e  Modalidades Escolares85,  o  CEFETPE 

oferece  na  Educação  Profissional:  o  nível  básico  para  a  formação  de 

trabalhadores, independente de escolaridade prévia; o nível técnico com os cursos 

de  Edificações,  Eletrônica,  Eletrotécnica,  Mecânica,  Química,  Refrigeração, 

Saneamento, Segurança do Trabalho, Telecomunicações e Turismo; os cursos de 

nível tecnológico, Sistemas de Informação, Design Gráfico, Gestão Ambiental. Na 

Educação Escolar oferece o Ensino Médio da Educação Básica e a Educação 

Superior, cursos de Formação de Professores.

Como já nos referimos, delimitamos nesta pesquisa a década de 90, em 

especial  os anos de 1996-2001,  por ter  sido o período de implementação das 

reformas  no  ensino  técnico.  Ressaltamos  o  estudo  de  Guimarães  (1998),  ao 

retomar  as  “marcas  históricas”,  revelando  o  contexto  das  contradições,  dos 

debates e tensões presentes no interior da escola e, em especial, as mudanças 

advindas da nova legislação e as implicações do processo de reformulação na 

prática  pedagógica  dessa  instituição  que,  na  época  dessa  investigação, 

configurava-se como um “modelo pedagógico em processo de construção”. 

O CEFETPE foi a instituição federal pioneira no país na implantação das 

reformas curriculares nos cursos técnicos. Isto aconteceu  no curso de Edificações 

com a Proposta de Modelo Pedagógico/197786, conforme a LDB, e a legislação 

específica da educação profissional.  Essa Proposta, baseada na flexibilidade e 

autonomia da instituição, efetiva-se na reformulação dos conteúdos curriculares 

85 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA – DOS NÍVEIS DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO, 
Cap. I, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco – CEFETPE,  março de 2004.
86 Para melhor conhecimento da análise dessa Proposta ver a dissertação de Edilene Guimarães, 
UFPE, 1998.
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adaptados às inovações tecnológicas e às necessidades e exigências do mercado 

de  trabalho  no  qual  a  escola  está  inserida.  Na  instituição,  essa  reforma  foi 

orientada por objetivos definidos em termo de competências a serem adquiridas 

no final de cada módulo.

A partir de então, iniciaram-se as discussões e propostas para a elaboração 

dos  novos  planos  dos  cursos,  fundamentados  nos  objetivos  da  pedagogia  de 

competências, conforme os princípios norteadores da educação profissional e os 

critérios  estabelecidos pela legislação87 educacional  vigente.  Na elaboração de 

cada  plano  de  curso  consta  a  habilitação,  a  qualificação,  especialização  e  o 

período  de  vigência,  sendo  desenvolvida  por  uma  comissão  organizadora 

composta  por  professores,  coordenadores  e  pedagogas,  em  suas  respectivas 

coordenações.  Em  seguida,  os  referidos  planos  foram  encaminhados  para 

aprovação da SEMTEC/MEC.

Esses novos planos de cursos se justificavam nas exigências na formação 

de profissionais competentes para atuarem nas respectivas áreas dos cursos, com 

base na evolução tecnológica, na flexibilidade para competição, nas tendências do 

mercado  local  e  regional,  na  formação  para  o  pleno  exercício consciente  da 

cidadania.  Assim,  as  comissões  internas  responsáveis  pela  reforma  curricular, 

com base nas pesquisas e debates com a comunidade de trabalho local, definiram 

os objetivos gerais e específicos para as respectivas áreas profissionais. Como 

requisito de acesso aos cursos técnicos exige-se do candidato “ter concluído o 

87 A fundamentação legal dos planos dos cursos técnicos em Edificações, Mecânica, Eletrotécnica, 
Eletrônica/Telecomunicações,  nos  critérios  estabelecidos  pela  seguinte  legislação:  LDB  Nº 
9.394/96,  Decreto federal  nº  2208/97,  Portaria MEC nº 646/97,  Parecer  CNE /  CEB nº  16/99, 
Resolução CNE/ CEN nº 04/99, Portaria SEMTEC nº 30/00 e Parecer CNE/ CEB nº 35/03.
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ensino médio ou equivalente”, mediante processo de admissão em consonância 

com os princípios legais.

O perfil  profissional  de conclusão a ser alcançado pelo aluno é definido 

segundo a aquisição de um conjunto de conhecimentos capaz de construir  as 

competências e habilidades necessárias ao exercício das atividades profissionais 

para sua posterior  inserção no mercado de trabalho.  O aluno,  ao concluir  um 

módulo com certificação e/ou  todos os módulos do curso, passa a ser diplomado 

sob  a  forma  de  Técnico  em uma  Habilitação  Profissional  e  Técnico  em uma 

Modalidade Profissional. 

Na organização curricular considera-se: a fundamentação legal, já referida; 

a estrutura curricular por módulos (quatro módulos), sendo um módulo introdutório 

básico (sem certificação) e os outros seqüenciais (com certificação) que qualificam 

para uma atuação definida no mercado de trabalho, permitindo, assim, a evolução 

gradativa do aluno em função de suas aptidões. A Matriz curricular é composta 

dos  módulos,  com  uma  duração  específica  de  “hora/aula”  correspondente  às 

“horas/relógio”, divididas em quatro semestres (duração de dois anos), variando 

de 15 a 18 semanas letivas. Segundo as informações obtidas, uma das maiores 

dificuldades vivenciadas foi a diversidade entre os cursos nessa matriz curricular 

quanto à organização pedagógica.  A  Matriz  referencial  dos  cursos consta  das 

disciplinas  cujos  conteúdos  curriculares  são  definidos  pelas  “competências” 

requeridas  para  cada  módulo.  Os  conteúdos  programáticos  são  organizados 

visando  uma  formação  polivalente  através  de  atividades  cooperativas  entre  a 
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escola, as empresas e organismos sociais representativos próximos da realidade 

produtiva da região.

A Prática Pedagógica foi elaborada a partir da concepção da “Pedagogia de 

Projetos” como procedimento metodológico compatível com uma prática formativa, 

contínua  e  processual,  objetivando  instigar  seus  sujeitos  a  procederem  com 

investigações,  observações,  confrontos,  mediante  as  situações-problema 

propostas para o processo de ensino-aprendizagem. Essa prática seria realizada 

por meio de aulas teóricas, aulas práticas, seminários, pesquisas, elaboração de 

projetos,  visitas  técnicas  às  empresas  e  indústrias  da  região  e  palestras  com 

profissionais da área.

A prática profissional foi mantida através de estágio de integração do aluno 

ao mundo produtivo, de caráter obrigatório, supervisionado por um professor da 

área específica, com uma duração de 420h/c, podendo ser de forma concomitante 

ou posterior ao último módulo do curso.

A avaliação da aprendizagem passa a ser  feita por instrumentos formais ao 

final de cada etapa de ensino, consistindo na avaliação atitudinal e avaliação de 

competências.  Interessante  que  a  forma  de  registro  de  desenvolvimento  das 

competências,  ou  seja,  o  resultado  da  avaliação  que  expressa  o  grau  de 

desempenho de cada componente curricular, é quantificado em nota de 0 (zero) a 

10  (dez),  e  o  aluno  será  aprovado com média  igual  ou  superior  a  6,0  (seis). 

Segundo  todos  os  entrevistados,  a  avaliação  de  competências  em  forma  de 

desempenho foi uma das principais dificuldades enfrentadas quanto  à finalização 

dos trabalhos nos módulos e o registro nas cadernetas. Além disso, não foi bem 



135

aceita  pelas  empresas  de  estágio,  as  quais  alegavam  não  terem  como 

“comprovar” a capacidade e aprendizagem obtida pelo aluno, e, assim, volta-se à 

quantificação por notas.

Sobre o processo de reformulação curricular iniciado em 1997, verificamos, 

na medida em que cada coordenação de curso procedia à elaboração do novo 

plano, que ocorriam alterações para solucionar problemas e dificuldades advindas 

na  sua  operacionalização,  no  que  se  refere  à  estruturação  da  duração  dos 

módulos, na certificação dos alunos, assim como na aprovação da SEMTEC/MEC, 

tendo  sido  alguns  planos  indicados  para  revisão  desses  aspectos.  Com  isso 

constatamos pequenas diferenças entre os planos dos cursos no decorrer dos 

anos subseqüentes.

Como vimos, a reforma do ensino técnico nos anos 90 surge como um fator 

contextual na instituição, com efeitos diretos sobre a estruturação e organização 

curricular dos cursos técnicos. Na concepção dos professores entrevistados, em 

unanimidade,  a  implantação  dessa  reforma  curricular  no  âmbito  da  escola  foi 

marcada por efeitos “desestruturadores”, deixando a todos, professores, alunos, 

equipe  pedagógica,  diante  de  tensões,  problemas,  incertezas  e  preocupações 

geradores de sentimentos de grande “insatisfação e desmotivação” profissional. 

Enfatizamos  que,  além  da  reforma  curricular,  houve,  também,  na  época  uma 

reforma  administrativa,  trazendo  problemas  estruturais  e  geracionais  na 

instituição.  Assim,  os  professores  reclamaram  da  falta  de  uma  capacitação 

pedagógica para que pudessem atuar  de acordo com uma prática pedagógica 

voltada para “competências e interdisciplinaridade”. 
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Em virtude de sua formação técnica, da falta de um apoio pedagógico, pois 

até a equipe pedagógica teve dificuldades com essas questões, os professores 

não se sentiam preparados para lidar com esses novos conceitos e com a nova 

concepção de educação profissional. Apesar de terem sido formadas comissões 

para  a  elaboração  dos  novos  planos  de  cursos, não  foi  uma reforma 

esclarecedora,  pois  deixou  muitas  dúvidas  e  inseguranças  em  todos, 

principalmente,  na  efetivação  em  sala  de  aula.  Como  disse  um  professor 

entrevistado, foi uma reforma que teve seqüelas na educação profissional: “se fez 

uma reformulação de estruturas curriculares onde não se sabia exatamente aonde 

se queria chegar nem exatamente o que deveria fazer”.  

De modo geral, portanto, os professores consideram que essa reforma teve 

efeitos mais negativos na estrutura da escola, deixando a todos preocupados e um 

“pouco perdidos”, pois não conseguiam entender o que se pretendia nem o que se 

deveria fazer na prática, mediante a subjetividade e dificuldade de compreensão, e 

da  interpretação  diversificada  que  cada  um  fazia  a  respeito  dos  objetivos 

pretendidos pela reforma.

5.3  O perfil dos professores

Quanto ao perfil dos professores integrantes dos cursos selecionados para 

esta  pesquisa  identificamos,  a  partir  do  questionário  (anexo  1)88,  aspectos 

relacionados à escolarização, ao exercício da docência no CEFETPE e em outras 

instituições,  aos interesses pessoais  quanto à cultura e ao lazer.  Constatamos 
88 Foram entregues 64 questionários, de acordo com um levantamento anterior sobre o nível de 
formação e titulação, pois tivemos acesso ao quadro docente dos cursos técnicos selecionados 
para a pesquisa. Desse total, foram devolvidos 53 questionários.
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que,  em  sua  maioria,  os  professores  investem  continuamente  na  formação 

continuada através dos cursos de pós-graduação,  em nível  de  especialização, 

mestrado e doutorado. São professores efetivos, sendo um número significativo 

com  dedicação  exclusiva,  e  têm  em  média  de  7  a  30  anos  de  exercício  no 

magistério.  Alguns professores  atuam também na docência  em instituições  de 

nível superior. Aqueles que não têm dedicação exclusiva realizam outra atividade 

profissional  na  área  da  graduação  superior  sob  a  forma  de consultoria,  de 

prestação  de  serviços  técnicos  em  sua  área  de  atuação  e/ou  têm  ligação 

profissional  com  empresas.  Enfatizamos  a  participação  dos  professores  no 

processo de reformulação dos Planos dos cursos, na época da implementação 

das  mudanças  curriculares,  nos  grupos  de  trabalho  e  nas  comissões  sob  a 

coordenação dos respectivos cursos.

Verificou-se que a instituição apresenta um quadro docente constituído por 

professores cuja formação inicial  se dá nas áreas acadêmicas específicas das 

Ciências Exatas, Humanas e de Saúde. Os professores mais antigos, além da 

formação  superior  ou  no  nível  técnico,  posteriormente,  fizeram  uma 

“complementação” através dos referidos  cursos de  Esquema I  e II  como uma 

habilitação específica para atuar no ensino técnico.

No  que  diz  respeito  às  atividades  de  produção  escrita,  literária,  os 

professores têm desenvolvido artigos, projetos, apostilas ou trabalhos científicos, 

em sua maioria, ligados à área de graduação e da disciplina que lecionam, assim 

como trabalhos apresentados em seminários,  congressos em suas respectivas 

áreas, demonstrando um interesse numa constante atualização de conhecimentos 
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tecnológicos  e  científicos,  visando  uma  interação  permanente  com  a  área 

profissional de formação, pois, segundo os mesmos, isto é necessário para um 

melhor  desempenho  em sala  de  aula  e  na  relação  com os  alunos  nas  aulas 

práticas. Suas atividades de cultura e lazer, de modo geral, estão relacionadas a 

cinema,  teatro,  paraia,  viagens.  Interessam-se  de  forma freqüente  pela  leitura 

acadêmica, jornalística, técnica e literária. 

Os  professores,  em  número  expressivo,  mantêm-se  associados  aos 

conselhos regionais e associações científicas de suas categorias profissionais, e, 

em menor número, ao sindicato docente. Isto pode significar a necessidade de um 

movimento  institucional  que  mobilize  os  professores  enquanto  categoria 

profissional  a  participarem  e  conquistarem  seus  espaços  num  processo  de 

construção da identidade profissional coletiva. Isso implica pensar na necessidade 

de uma participação  representativa  nas associações e  sindicatos  da  categoria 

docente, pois, como enfatiza Arendt (1983), citado por Brzezinski (2002, p.9), “a 

identidade coletiva se constrói nas mediações estabelecidas na teia de relações 

humanas. Surge do eu e torna-se nossa, porque é socialmente aceita (p.197)” .

5.4 Os personagens das histórias de vida 

Após  a  análise  do  questionário  do  perfil  docente,  selecionamos  nove 

professores para participarem da pesquisa como  personagens das histórias de 

vida. Esses sujeitos participantes na fase das entrevistas são 03 do sexo feminino 

e 06 do sexo masculino, na faixa etária entre 33 a 52 anos. Foram convidados 

dois  professores  por  curso,  com  exceção  do  curso  de  Mecânica,  em  que 
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participaram três professores.  Ressalte-se que três professores e três professoras 

são alunos egressos de cursos técnicos da outrora Escola Técnica Federal, hoje 

CEFETPE. Em relação à sua formação continuada, ou seja, as especializações, 

mestrado e doutorado são cursos referentes às áreas específicas da formação 

inicial de cada professor (ver o Quadro 2).

Nessa seleção consideramos o período de exercício na docência de no 

mínimo cinco anos. Esse critério do tempo foi adotado considerando a fase de 

estabilização e  consolidação da profissão de acordo com o  “ciclo  profissional” 

(HUBERMAN,  1995),  na  qual  o  professor  concretiza  suas  ações  no  cotidiano 

escolar  inserido  num  grupo profissional  específico,  no  caso,  no  magistério. 

Coincidentemente esses professores tinham em média dez anos na docência no 

CEFET,  entretanto,  para  efeito  de análise,  consideramos  o tempo  total  de 

atividades no magistério, incluindo outras experiências anteriores como professor.

A partir do referencial teórico deste estudo, no capítulo sobre a socialização 

da identidade, em acordo com Dubar (1997)89, delineamos o perfil dos professores 

personagens das histórias de vida, levando em conta as categorias socialmente 

disponíveis que envolvem os processos: biográfico (identidade para si), ou seja, 

identificamos a concepção, a imagem que o sujeito tem de si mesmo enquanto 

professor,  incorporada  a  partir  de  suas  vivências  pessoais  e  profissionais; 

relacional (identidade para outro), que é a identidade atribuída pelas instituições 

na trajetória social do professor. Apresentamos a seguir o Quadro 02 com o perfil 

dos professores entrevistados, contendo os dados coletados no Questionário, a 
89 Ver  o  Quadro  5.1.  Categorias  de  análise  da  identidade, no  qual  Dubar  apresenta  as 
configurações identitárias das transações objetiva e subjetiva diversamente articuladas, e resultam 
na identidade social marcada pela dualidade. In: Dubar, 1997, p109.
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identidade atribuída pela(s) instituição(ões) e fragmentos das falas representativas 

dos sujeitos sobre a sua concepção como professor.  

Ressalte-se  que,  dos  nove  professores  entrevistados,  procedemos  à 

análise  dos  dados,  ou  seja,  dos  conteúdos  das  histórias  de  apenas  sete 

professores,  em virtude  do  critério  de  não  formação  inicial  (superior) para  o 

magistério. Aqui já nos referimos aos professores através dos respectivos códigos 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, que lhes atribuímos respeitando o anonimato inerente 

à pesquisa  científica. Ao longo deste texto dissertativo nos referimos aos sujeitos 

como professores narradores.

Quadro 02

  IDENTIDADE ATRIBUÍDA                                                         IDENTIDADE   PARA SI
Nome Idade Graduação Pós-

graduação

Ingresso

no CEFET

*Tempo 

Magistéro

      Atos de Pertença

P1 38 Eng. 
Elétrica

Especialista 1994 10 
anos

[...] não penso mais em deixar 
a parte do ensino, não, eu me 

sinto satisfeito de ser 
professor. É um orgulho! É um 
ego, mexe muito com o ego, o 

ego fica lá em cima em 
relação a ser professor...não 
deixo mais não, é gostoso 

demais!

P2 46 Eng. 
Civil

Capacitação 
Docente

1998 10 
anos

[...]  o  trabalho  pedagógico  é 
gratificante...  na  hora  de  ser 
professor você precisa gostar, 
para  fazer  qualquer  coisa  na 
vida  você  precisa  gostar,  eu 
gosto de ser professor. Eu não 
sou mais engenheiro, hoje em 
dia eu sou mais professor do 
que engenheiro.

P3 39 Eng. 
Elétrica

Especialista

Mestrado 

1985 19a 8 m Ser  professor  é  ser  um 
educador.  Acho  que  a  gente 
sempre está para questionar o 
aluno,para fazer ele pensar. É 
ser  o  que  instiga  que  joga 
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desafios  pro  aluno,possibilita 
que  ele  vá  crescendo,não 
aquele  que  dá  a  coisinha 
pronta.

P4 37 Eng. 

Mecânica 

Especialista

Mestrado

Doutorado 

1995 13 
anos

A minha auto-imagem é como 
um  bom  professor,  mas  não 
tava  muito  motivado  a 
continuar  a  carreira  docente. 
Mas depois que eu cheguei a 
um certo nível do mestrado, aí 
eu  resolvi  melhorar,  além de 
aumentar  a  minha  auto-
imagem,  também  melhorar 
minha auto-estima.

P5  33

 

Eng. Civil  ----------- 1994 10 
anos

Eu gosto muito, me dá 
parazer, dá orgulho, e eu 
quero continuar sendo 
professor.

P6 33

 

Eng. 

Mecânica

Mestrado 1997 10 
anos

Na verdade eu não queria 
fazer engenharia, não era isso 
exatamente, mas eu não era 
infeliz com isso, porque eu 

pensava em ser professor, eu 
ia ser professor... eu sinto 

hoje, que eu seria satisfeito 
sendo professor, pode ser na 

engenharia mecânica, na 
arquitetura, Línguas, eu gosto 

de ser professor.

P7 42

 

Eng. 
Elétrica.

Esquema II

Capacitação 
pedagógica

Especialista

Mestrado

1990 14 
anos

Eu sempre digo aos meus 
alunos: eu faço o que eu 
gosto, eu faço o que gosto 
mesmo, porque ensinar é o 
que eu gosto de fazer.

*Refere-se ao tempo total no magistério, incluindo outras instituições.

Esse perfil dos professores narradores foi elaborado nas etapas de análise 

e interpretação dos dados após a realização das entrevistas de histórias de vida, 

confirmando que essa metodologia permitiu à pesquisadora a imersão no estudo 

dinâmico  das  interações  em  várias  dimensões  de  histórias  de  vidas  dos 

professores. Conforme Franco (2000), o “universo pessoal, impregnado de social, 



142

em ação e reflexão sobre o agir, dará pistas para conhecer o universo cognitivo do 

sujeito, bem como sua realidade objetiva interpretada” (p.7). 

Entendemos que “a história de vida” consiste de uma entrevista não diretiva 

e  não-estruturada,  respaldada  numa  dimensão  ética  e  afetiva  na  relação  que 

permite ao entrevistado uma liberdade para mergulhar e trazer à tona lembranças 

profundas e significativas de sua trajetória pessoal e profissional. Nesse sentido, 

afirma Caldeira (2000, p. 107),

A história  de vida  se define  como um relato de um narrador  – 
sobre  sua  vida  através  do  tempo,  buscando  reconstruir  os 
acontecimentos vividos e transmitir  as experiências adquiridas – 
ao investigador – que faz o registro e a organização da história.

Assim,  passamos  para  o  capítulo  VI,  a  segunda  parte  de  análise   e 

interpretação dos resultados da pesquisa, organizando o que as narrativas nos 

revelaram  sobre  a  constituição  da  identidade  profissional  docente  a  partir  da 

dinâmica  do  modo  de  ser,  sentir-se  e  tornar-se  professor  dos  professores  da 

educação profissional  de nível  técnico,  construída ao longo de suas trajetórias 

pessoais e profissionais no exercício da docência.
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CAPÍTULO VI– CONSTITUINDO A IDENTIDADE DOCENTE: a 

dinâmica no modo de ser, sentir-se e tornar-se professor
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Considerando  que  o  quadro  docente  no  ensino  técnico  do  CEFET  é 

composto por profissionais com formação inicial em áreas técnicas, e não para a 

profissão  professor, neste  capítulo  analisamos  a  identidade  que  emergiu  das 

“histórias  de  vida”  dos  professores  e  de  uma  interpretação  possível,  “sem 

descaracterizá-la  com  pré-intenções  ou  juízos  prévios”  (FRANCO,2000,  p.1). 

Identificamos esses professores em um contexto relacional onde se cruzam os 

modos de ser individual e o coletivo, através dos diferentes grupos de socialização 

que  constituíram suas  trajetórias.  Essas  vivências  constituem “as  fontes  pré-

profissionais  do  saber-ensinar”,  na  concepção  de  Tardif  (2002),  como  a 

natureza  dos  saberes  adquiridos  através  da  socialização  pré-profissional  nas 

experiências familiar e escolar. 

Segundo Goodson (1995), nessa abordagem metodológica é fundamental 

ao pesquisador o respeito pela  voz do professor,  pela vida,  pois é através das 

narrativas de suas histórias que os narradores se revelam em suas maneiras de 

ser  e  ensinar,  no  modo  como  se  tornaram  professores.  Assim,  cabe  ao 

pesquisador  ter  um  olhar  mais  sensível  para  identificar  o  universal  na 
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singularidade do particular,  evitando generalizações e a produção de relatórios 

factuais e cronológicos. 

A partir das lembranças mais distantes da infância e da adolescência os 

professores narradores trouxeram as marcas das pessoas, dos fatos e vivências 

impregnando  uma  motivação  para  o  magistério,  constituindo,  assim,  a  sua 

identidade docente, a qual permanece se reconstruindo ao longo da vida com as 

experiências,  a  história pessoal  e coletiva. Isto  porque,  em acordo com Dubar 

(1977), “[...] O indivíduo nunca constrói [sua identidade] sozinho: depende tanto 

dos  julgamentos  dos  outros,  como  das  suas  próprias  orientações  e 

autodefinições”(p.13). 

Para  a  compreensão do nosso objeto  de  estudo  explicitamos o  que as 

histórias de vida nos revelaram acerca da motivação para ser professor a partir 

dos  processos  de  socialização  primária  e  secundária,  da  formação  inicial  e 

contínua,  dos  saberes  para  ensinar  e  do  exercício  da  docência  no  CEFET, 

permeadas pela concepção em ser professor e pela auto-imagem como professor 

ao longo do percurso pessoal e profissional dos narradores. Ao longo deste texto 

nos referimos aos sujeitos participantes das entrevistas de histórias de vida em 

acordo com o  gênero masculino, em virtude da predominância deste, tanto no 

quadro docente do nível técnico na instituição como nesta pesquisa. 

1. MOTIVAÇÃO PARA SER PROFESSOR
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1.1  A  origem  da  identificação  com  a  atividade  de  ensino  ou  (em)  ser 

professor 

As histórias de vida dos professores revelam diversas interações pessoais e 

profissionais  ao  longo  de  suas  trajetórias  vividas  na  constituição  do  processo 

identitário docente, entrecruzando o modo como cada um ensina com o modo de 

ser da pessoa (eu pessoal) ao modo de tornar-se o que é (eu profissional). Como 

afirma Nóvoa (1995), a identidade consiste numa “mescla dinâmica” dos gostos, 

interesses e experiências que caracterizam a “maneira como cada um se sente e 

se diz professor” (pp.14-16). 

Segundo  Tardif  (2002),  os  saberes  e  conhecimentos  que  justificam  a 

motivação  e  preparação  formal  futura  para  o  magistério  têm  origem90 nas 

experiências  pré-profissionais  demarcadas  na  socialização  primária  (família  e 

ambiente de vida), na socialização escolar enquanto aluno, a qual influenciará a 

escolha da carreira, o estilo de ensino, a relação afetiva no magistério. Ao longo 

de  sua  história  de  vida,  o  “futuro  professor”  interioriza  conhecimentos, 

competências,  crenças,  valores  estruturantes  de  sua  personalidade  e  de  suas 

relações  interpessoais,  que  “são  reatualizados  e  reutilizados,  de  maneira  não 

reflexiva mas com grande convicção” (p.72) na profissão docente. 

Nas narrativas dos professores, a origem para o exercício do magistério se 

situa  nas  emotivas  lembranças  da  infância,  da  adolescência,  explicitadas  pelo 

“gosto em estudar” (o bom desempenho como aluno),  pelo “gosto em ensinar” 
90 Nesta  origem nos reportamos às pesquisas de Lessard & Tardif  (1996)  e Tardif  &  Lessard 
(2000), as quais também se encontram nos relatos dos professores a origem infantil de sua paixão 
e de sua opção pelo ofício de professor.  Também nas pesquisas realizadas por Raymond et alli  
(1993)  e  por  Lessard  e  Tardif  (1996),  em Quebec,  acerca  de documentos  autobiográficos  de 
futuros professores e 10 histórias de vida de professores experientes. In: Tardif (2002, pp. 72-5).
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(identificação com a atividade de ensino), pelo parazer de ensinar aos colegas, de 

estar  sempre  próximo  aos  professores.  Essa  origem  está  entrelaçada  pelas 

primeiras experiências na escola como aluno à época da escolarização do antigo 

ensino primário, na 5ª a 8ª séries, no antigo ensino científico ou curso técnico, na 

universidade. 

Essas  duas  categorias  –  gostar  de  estudar  e  gostar  de  ensinar -, 

impregnadas de afeto, de dedicação e de parazer, imbricadas nas experiências 

vividas na família e na escola, compõem de modo significativo as histórias de vida 

de cada professor, assim como justificam o percurso pessoal e profissional no qual 

se encaminham para “ser  professor”,  ou melhor,  para  a “profissão professor”. 

Embora o magistério não tenha sido a primeira opção profissional dos narradores, 

o  conjunto  dos  dados  mostra  que  essas  experiências  constituem  condições 

subjetivas importantes de autoformação a partir  das experiências vividas como 

aluno,  para  posterior  exercício  profissional  na  docência.  Como  afirma  Tardif 

(2002), os professores, de um certo modo, aprenderam seu ofício antes de iniciá-

lo (p.79) (grifo do autor).

A professora P3 dimensiona a importância dessas lembranças, explicitando 

como  um  “profissional  de  formação  técnica”  se  identifica  pessoal  e 

profissionalmente com a profissão professor. 

Eu sempre tive a vida de estudar bem tranqüila [...] eu relato que 
eu sempre gostei  muito  de estudar  [...]  sempre gostei  de  estar 
lendo, de estar estudando, é uma coisa que eu sinto parazer [...] 
acho  que  para  o  professor  isso  tem  que  ser  importante. Por 
exemplo,  uma pessoa  que  não  gostou  de  estudar,  porque  tem 
aquelas pessoas que realmente não gostam de estudar, se tornar 
professor, acho que talvez seja mais difícil, não sei, pode ser que a 
pessoa  desenvolva  também.  Agora  para  mim  nesse  aspecto 
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sempre foi mais fácil porque eu sou curiosa, de estar vendo, de 
estar buscando as coisas, procurar ver exercícios nos livros para 
resolver a questão mais interessante. As lembranças que eu tenho 
....nesse aspecto é positivo, eu acho que na docência terminou a 
vida me levando e eu sem notar que estava caminhando para isso. 
(P3, 19 anos na docência)

O gostar  de  estudar  é  refletido  em trajetórias  de  vidas  em que estão 

presentes elementos de diferentes ordens, mas de natureza semelhantes, que vão 

se constituindo nesse percurso. Percebe-se que as experiências vividas enquanto 

alunos  foram  significativas  para  o  ingresso  no  magistério  como  profissional. 

Influências que, segundo Tardif (2002), modelam a “postura da pessoa toda em 

relação ao ensino”, pois essas experiências e “as relações determinantes com os 

professores  contribuem  também  para  modelar  a  identidade  pessoal  dos 

professores e seu conhecimento prático” (p.73). Essas experiências, associadas 

ao gostar de estudar, despertaram o gostar de ensinar,  ou seja, a identificação 

com a atividade de ensino, a valorização do magistério, em que o ato de ensinar, 

de atuar no magistério é uma atividade profissional que “merece ser reconhecida e 

bem remunerada”, como afirmam os professores.

Podemos  afirmar  que  o  “saber  ser,  o  saber  fazer”  desses  professores 

origina-se  na  socialização  primária,  na  escola  como  aluno  participativo,  nas 

atividades de ajuda aos colegas e de colaboração aos professores, vivenciando 

de maneira concreta “o que é ser professor e o que é ensinar”. Assim expressa a 

professora: 

[...] O que me identifica também com o ensino: toda vida gostei de 
estudar, e gostei de ensinar! [...] Quando eu era pequena já nessa 
época eu gostava muito de ensinar. Eu já tinha essa coisa de dar 
aulas para meus colegas e era uma coisa que gostava. Eu não 
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pensava em ser professora, mas ser professora era uma coisa que 
gostava já  nessa época mesmo.  [...]  eu sempre me organizava 
como se eu fosse dar aulas mesmo. E com as professoras eu tinha 
o relacionamento...daquele aluno que corrige prova,  que só tira 
nota boa, e que o professor elogia, está sempre de lado.  (P7, 14 
anos na docência)

Para alguns professores, embora destacando o fato de “gostar de ensinar”, 

de  “sentir  parazer  nessa  atividade”,  havia  uma  “negação”  em  querer  “ser 

professor”,  ou seja,  relembram que “não queriam ser”,  “não pensavam em ser 

professor”. Isto porque na família eram feitos comentários negativos em relação à 

questão salarial e ao não “status” social, atribuindo-se uma valoração negativa ao 

magistério  como  uma  profissão  por  meio  da  qual  se  possa  prover 

satisfatoriamente em termos financeiros o professor  e  sua família.  Trata-se de 

uma valoração adquirida social e culturalmente.

[...] minha mãe era professora, no caso ela ficou só para dar conta 
de  três  filhos,  então ela  disse:  “não,  você  tem que  fazer  escola 
técnica,  você  tem que  ter  uma profissão  cedo”. [...]  eu  botei  na 
cabeça que eu não ia ser professora, não sei também... era uma 
questão  da  minha mãe  que  desde  pequena  que  dizia  que  não 
queria nenhum professor,  aí  tem essa questão!  (P3, 19 anos na 
docência)

Em  sentido  contrário  a  essa  “negativa”,  os  narradores  realçam  uma 

identificação positiva  com os referenciais que lhes foram significativos, como pais, 

professores e alguns fatos ocorridos em sala de aula enquanto alunos. Segundo 

Berger  &  Luckman  (1973),  como  não  há  escolha  dos  outros  significativos,  a 

criança identifica-se automaticamente com os adultos, “que estabelecem as regras 

do jogo”, no seu convívio mais próximo, passando a interiorizar a realidade e os 

valores deles. 
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Entretanto, essa identificação não prevaleceu como significado atribuído ao 

magistério nas trajetórias pessoal e profissional para os professores narradores, 

pois  havia algo “positivo”  em ensinar  que se torna mais significativo do que a 

negativa  expressa,  revelando  traços  de  uma “identidade para  si”  construída  a 

partir da identificação com os outros significativos. Nesse aspecto, constitui-se o 

processo dialético, afirmado por Berger & Luckman (ibdem), “a dialética entre a 

identificação pelos outros e a auto-identificação, entre a identidade objetivamente 

atribuída e a identidade subjetivamente apropriada” (p.177). Isso significa que “a 

socialização  nunca  é  total  nem  está  jamais  acabada”  (p.184),  uma  vez  que 

ocorrem,  por  meio  das  socializações  secundárias,  novas  interiorizações  de 

“submundos” institucionais ou baseados em instituições sociais mais amplas do 

que a família e que se dão a partir da adolescência. Segundo esses autores: 

Os  “submundos”  interiorizados  na  socialização  secundária  são 
geralmente  realidades  parciais,  em  contraste  com  o  “mundo 
básico” adquirido na socialização primária. Contudo, eles também 
são  realidades  mais  ou  menos  coerentes,  caracterizadas  por 
componentes  normativos  e  afetivos  assim  como  cognoscitivos 
(ibdem, p.185). 

De  acordo  com  Dubar  (1997),  a  identidade  nunca  é  dada,  é  sempre 

construída e a (re)construir, no sentido da passagem da socialização primária para 

a secundária. Para esse autor, a  socialização secundária  não é uma simples 

reprodução  dos  mecanismos  da  socialização  primária,  mas,  antes,  uma 

“incorporação de saberes especializados” denominada de saberes profissionais, 

que, ao contrário dos “saberes de base da socialização primária, são definidos e 

construídos por referência a um campo especializado de atividades” (p.96) (grifos 

do autor). Como afirma Tardif (2002), o “saber-ensinar” e o “saber-fazer pessoal”, 
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adquiridos  na  vida  escolar  requerem,  também,  a  construção  dos  saberes 

profissionais no decorrer da carreira profissional  no magistério.

1.2 Primeiras experiências “extra-profissionais” na docência 

Esta  categoria  nas  narrativas  dos  professores  é  destacada  como 

experiências  ricas  em  multiplicidade  de  modos  emocionais  e  situações 

significativas vividas na docência “não-oficial” como “alunos-professores” em sua 

escolarização.  Essas  experiências,  que  denominamos  de  extra-profissionais, 

correspondem, em Tardif (2002), às “fontes pré-profissionais do saber ensinar” ou 

“socialização  pré-profissional”.  Esse  autor  aponta  a  socialização  como  um 

processo formativo com rupturas e continuidades, que perpassam toda a história 

de vida do indivíduo. A identidade origina-se, portanto, como um processo que 

acontece no interior de sucessivas socializações ao longo da trajetória pessoal e 

profissional. 

Este  sentido  de  “socialização  pré-profissional”  está  presente  em 

unanimidade nas narrativas dos professores, uma vez que todos passaram por 

essas experiências na escola, a partir das quais - podemos inferir - localiza-se a 

origem  da  trajetória  profissional  como  professor.  São  lembranças  de  fatos  e 

pessoas significativas, originadas na infância vivida na família e na escola.  De 

acordo  com  Berger  e  Luckman  (1973),  na  socialização  primária  a  criança 

desenvolve o aprendizado cognoscitivo relacionado a um alto grau de emoção 

numa identificação  com os  outros  significativos.  Assim,  “a  criança  absorve  os 
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papéis e as atitudes dos outros significativos, isto é,  interioriza-os, tornando-os 

seus” (p.176).

Nos relatos, a escola é tida como um espaço de aprendizado, configurado 

por vivências prazerosas nas relações com os colegas e professores. Isso implica 

pensar a escola como a instituição formadora e afetiva para os seus autores e 

atores (professor e aluno).  Para Alarcão91, cabe a escola ensinar “a conhecer, a 

fazer, a viver com os outros e a ser humano, a potencializar o que se pode vir a 

ser. A escola tem de ser um lugar onde os alunos se sintam bem” (2003, p.101).

Outras experiências, como aulas particulares, monitoria no curso técnico e 

na universidade, estágios na área técnica, tornaram-se importantes espaços de 

formação  para  o  magistério,  vividas  de  maneira  própria  por  cada  professor, 

compondo  as  novas  interiorizações  na  socialização  secundária.  Confirma-se, 

então, que os professores também se formam na prática, nas relações sociais e 

escolares,  nas  experiências  cotidianas,  na  sua  vida  escolar  como  aluno  nas 

diversas fases da vida, como podemos verificar nos relatos seguintes:

[...] na 4ª série, ia para casa da minha avó, botava um quadro lá e 
ensinava matemática, que era uma das disciplinas que eu tinha 
mais  desempenho,  ensinava  português,  mas  o  que  eu  mais 
ensinava era matemática, sempre foi eu que mais dominei. E onde 
as  pessoas  tinham também mais  deficiência.  (P7,  14  anos  na 
docência)

[...] quando eu estava terminando a 7ª série eu entrei no Senai. Foi 
aí que eu comecei a ter vínculo com a parte de eletricidade, que é 
hoje o que eu estou dando aqui [...] aí foi fácil começar no CEFET 
como  bolsista  e  depois  monitor...trabalhava  muito  junto  com  o 
professor...  resolver exercício com os alunos, auxiliar na prática, 
isso já veio voltar um pouco mais para área de ensino. Foi uma 
coisa  que me identifiquei  mesmo,  como aluno monitor.  [...]  aos 
sábados, tinha os alunos com dificuldades em algumas disciplinas, 

91 Isabel Alarcão, In: VEIGA (2003, p.101). Ver referências bibliográficas nesta dissertação.
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e eu vinha para cá, mesmo sem ter obrigação...para ficar dando 
aula.. na realidade o que a gente começa é resolvendo exercícios, 
não  é  dando  aula,  é  resolvendo  exercícios!  (P1,  10  anos  na 
docência)

Nessas  experiências  está  implícita  a  compreensão  desses  professores 

sobre o trabalho docente realizado, como “ensinar”, “dar aulas”, “assistir aulas”, 

oriunda da representação social  da escola,  do papel  do professor (aquele que 

sabe)  e  do aluno (aquele que aprende),  associada à visão tradicional  de aula 

expositiva como forma de ensinar. Isso implica um conceito de “aula” como um 

espaço  e  um  tempo  determinado,  um  ensino  de  conteúdos  escolarizados 

previamente  definidos.  Entretanto,  diante  das transformações da sociedade do 

conhecimento, o conceito  de aula está mudando, conforme Pimenta (2002), no 

sentido em que “a aula – como momento e espaço privilegiado de encontro e de 

ações  –  não  deve  ser  dada  nem  assistida,  mas  construída,  feita  pela  ação 

conjunta de professores e alunos” (p.207). O ato de ensinar não se resume ao 

momento da aula, é antes uma relação entre o ensinar da docência e o apreender 

do  aluno,  efetivada  pelo  professor  através  da  explicitação  de  objetivos,  da 

organização e seleção de conteúdos, da definição metodológica considerando o 

nível  cognitivo  do  alunado  (LIBÂNEO,  1990).  Trata-se,  portanto,  da  relação 

pedagógica ou da essência do trabalho docente a interação intencional, planejada 

que envolve o professor, os alunos e o conhecimento (o saber). 

A nosso ver,  essas primeiras experiências se revelaram aos professores 

como se estivessem anunciando um futuro e uma realização profissional a serem 

alcançados por  meio do  magistério.  Relacionamos esse início  com a fase “de 
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exploração” no ciclo profissional (HUBERMAN, 1989). É uma fase de “exploração”, 

de “descoberta”,  porque, através do contato inicial  com o contexto de aula,  de 

ensinar  aos  colegas,  como  “professor”,  identifica-se  em  cada  narrador  “o 

entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação “por estar e sentir-se professor”.

O  professor  P2 destaca  a  monitoria  na  universidade  como  início  na 

docência e as aulas particulares como forma de suprir  a falta de emprego na 

época em que era estudante universitário. Experiências decisivas, posteriormente, 

em sua opção para tornar-se professor na escola técnica, embora afirmasse que, 

mesmo “não sendo professor”, “ensinar era uma coisa que gostava de fazer”:

[...] eu tinha tido uma experiência como professor de matemática e 
de física ...então,  eu  gostava da experiência de ensinar!  ...  Fui 
monitor também na universidade, então, achei que podia trabalhar 
aqui na escola, podia ser  uma experiência interessante. Nunca 
tinha me visto professor antes, não! (P2, 10 anos na docência)

Percebemos  uma  preocupação  por  parte  de  todos  os  professores  em 

relação a sua “atuação no ensino” ainda como alunos, no sentido de preparar as 

aulas,  de  utilizar  o  material  didático  adequado  aos  “meninos”,  e  assim  já  se 

defrontavam  com  as  dificuldades  e  facilidades  inerentes  ao  trabalho  em  seu 

cotidiano, bem como a postura como professor.

[...]Quando eu estava já na Universidade, minha mãe me chamou 
para dar aulas de inglês lá na escola. Passei um ano dando aulas 
de inglês a uma turma da 4ª série primária. Foi uma experiência 
muito boa! Um dia na semana eu dava aula para eles... Foi assim 
na marra, porque mamãe me chamou, e eu disse: vou aceitar esse 
desafio! E  eu  preparava  os  trabalhos...para  o  nível  das 
crianças...não  tinha  livro  de  inglês  para  criança  na  época.  Eu 
pegava os meus livros,  só as coisas mais simples e desenhava as 
figuras... eu fazia no stencil... (P4, 13 anos na docência)
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Essa preocupação também fazia parte da atuação da professora  P7, na 

época do estágio na área técnica como aluna,  pois,  não querendo dedicar-se 

apenas ao “trabalho técnico, com máquinas”, desejava trabalhar com “gente”, e, 

dessa forma, desenvolvia atividades de “treinamento” na indústria, que, para ela, 

tinha a dimensão de “ensino”.

[...]  nessa época toda lá na indústria, que é o que me identifica 
também com o ensino, eu sempre gostei de estudar, e toda vida 
gostei  de  ensinar  [...]  então eu preparava uma aula,  preparava 
apostila,  fazia  tudo  como  se  fosse  exatamente  um treinamento 
técnico.  Eu  estava  sempre  muito  envolvida  com  a  parte  de 
treinamento,  com  tradução  de  documentação  técnica...mas 
sempre gostei da área de treinamento, e eu sempre estava ligada 
a algo que tinha ensino e que a gente podia fazer isso.  (P7, 14 
anos na docência)

Para  o  professor  P6, o  seu início  na  docência  se  dá  no  científico,  e  é 

justificado como uma “coisa” que sabia fazer, que gostava, mas também como 

meio de ganhar seu próprio dinheiro, porque aprendeu com seus pais e irmãos 

que era muito importante estudar e trabalhar para ajudar um ao outro. Percebe-se 

aqui  a  interiorização  de  identificações  pessoais  e  sociais  significativas  na 

socialização secundária, na qual se atribuía uma dimensão positiva ao magistério. 

Ele relata:

[...] coisa que eu sabia fazer, dar aula particular. Eu dava aula de 
física e matemática, que era o que gostava e que muita gente tinha 
dificuldade...dava aula para o pessoal da, 6ª, 7ª, 8ª, ... para aluno 
de 1º ano, 2º, 3º. Fazia esse trabalho na escola que eu estudava, e 
também  colocava  cartazes  nas  outras  escolas.[...]  Comecei 
também dando aulas de Línguas... fui chamado no lugar que eu 
estudava Inglês para ser professor de inglês... sentia que gostava 
de dar aulas de inglês... (P6, 07 anos na docência)
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No relato de  P6 percebemos, ainda, alguns traços indicativos da relação 

entre  os saberes  didático-pedagógicos e  experienciais  necessários ao trabalho 

docente, e como se entrecruzam o modo de ser da pessoa com a sua maneira de 

sentir-se e tornar-se professor (NÓVOA, 1995), no momento em que ele relata sua 

“timidez” em falar enquanto aluno, mas, quando “se colocava como professor” , 

assumia  uma  peculiaridade  da  profissão,  que  é  “estabelecer  uma  boa 

comunicação em sala de aula”, além de preocupar-se com o planejamento das 

aulas e do material a ser utilizado pelos alunos.

[...]  eu não era uma pessoa extrovertida, um aluno extrovertido, 
mas,  quando  eu  me  colocava  na  posição  de  professor,  aí  era 
tranqüilo, falava sem dificuldades. E nessas aulas ... interessante, 
logo no começo eu dava 1 hora de aula, eu gastava muito tempo 
antes me planejando, me programando para sair tudo bem, depois 
fui tomando prática e nem gastava esse tempo. Sempre me sentia 
muito bem, tranqüilo. (P6, 07 anos na docência)

Nesse momento de sua trajetória pessoal como “aluno-professor”, o referido 

professor admite a plena convicção de que um dia “seria professor”, embora essa 

possibilidade contrariasse os seus planos de ser bem sucedido profissionalmente, 

principalmente, em termos salariais, em virtude da realidade social da profissão 

professor.  A  nosso  ver  essa  convicção  relaciona-se  à  dimensão  dialética  do 

processo  identitário  pessoal  e  profissional,  do  biográfico  e  do  relacional, 

referenciado em Dubar (1997) no capítulo I deste estudo.

Um  outro  aspecto  relevante  na  análise  das  primeiras  experiências  dos 

narradores  revela  a  dimensão de afetividade presente  desde a vivência  como 

aluno, na importância atribuída ao conhecimento como meio de socialização, de 

ajuda aos colegas, de colaboração com os professores, numa relação afetuosa de 
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respeito mútuo.  Essa dimensão é fundamental à construção de sua identidade 

docente,  pois  permanece  impregnando  afetivamente  as  suas  trajetórias  e 

concepções pessoais e profissionais como professores no CEFET. 

Esta perspectiva nos remete ao lugar da afetividade no trabalho docente, 

que, segundo Codo & Gazzotti (1999), “é obrigatória para o próprio exercício do 

trabalho,  é  um  pré-requisito”  (p.50).  Podemos  inferir  que  os  professores 

narradores começaram a adquirir e confirmar este “pré-requisito”, mesmo antes de 

seu  ingresso  formal  na  docência,  ou  seja,  nas  primeiras  experiências  como 

professor, nas quais já começava a delinear-se uma projeção de si mesmo na 

carreira do magistério. Para esses autores, “para que o trabalho (docente) seja 

efetivo, ou seja, que atinja seus objetivos, a relação afetiva necessariamente tem 

que ser estabelecida” (ibid.). 

Segundo os narradores, a “afetividade” também tem um lugar de destaque 

profissional do ensino. Para os professores que são alunos egressos dos cursos 

técnicos da escola técnica (hoje CEFET) evidencia-se essa dimensão de afeto, 

parazer  e  satisfação de ter  retornado à instituição que os  encaminhou para  a 

trajetória profissional e onde viveram experiências significativas como alunos e 

monitores,  numa relação  muito  próxima com os  docentes  que  serviram como 

“modelos”, como referencial a ser seguido na maneira de ser e ensinar. 

A análise das narrativas, portanto, confirma a nossa proposição de que é a 

partir  das  primeiras  experiências  com  a  docência,  isto  é,  no  início  “extra-

profissional”,  que os professores compõem o seu modo de ensinar,  a maneira 

como cada um se sente e se torna professor, além de uma concepção sobre ser 
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professor, engendrada na vivência como aluno na escola, na universidade, nos 

estágios técnicos. Nesse sentido, compõem também o “repertório” dos saberes 

docentes originados na socialização primária (a família) e secundária (a escola, 

como aluno) de cada um como pessoa e como profissional, e que se desenvolvem 

num processo de continuidade entre o conhecimento profissional do professor e 

as experiências pré-profissionais. 

2. Referências pessoais e sociais na trajetória de vida para “o modo de 

ser”, de “tornar-se professor”

Na análise desta categoria verificamos como os professores, com base em 

suas lembranças, refletiram sobre as seguintes questões: Em quais referências se 

situam a maneira de ser/sentir/tornar professor? Qual a sua auto-imagem como 

professor e onde está a origem dessa imagem? Assim, refletindo sobre si mesmo 

como profissional,  trazem à tona uma consciência reflexiva sobre a identidade 

construída ao longo de suas trajetórias como docentes. 

A identidade docente engendrada nas aprendizagens e experiências, nos 

fatos  e  pessoas  significativas  configura-se  como  um  processo  construtivo 

complexo, no qual cada professor se apropria do sentido e significado destas nas 

suas histórias de vida. Como afirma Pimenta (2002)92, o profissional, ao ingressar 

na docência traz consigo inúmeras e variadas  experiências  (grifo da autora) do 

que é ser professor, adquiridas como aluno de diferentes professores na sua vida 

escolar, nas relações com outros significativos, amigos e familiares. Logo, é por 

92 Ver Pimenta & Anastasiou. (2002).
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meio dessas experiências que vai construindo e compreendendo a sua maneira de 

ser e de estar na profissão, como podemos observar no relato da professora:

[...]  na realidade acho que eu sempre tive essa tendência para 
ensinar, agora nunca tinha percebido, nem  talvez admitia [...] Mas 
eu sempre tive muito prazer, é uma coisa que me dá muito prazer. 
Quando eu ensinei da 5ª a 8ª séries, eu me lembro que eu ficava 
tão  feliz  porque  eles  conseguiam  entender  daquela  “forminha” 
como eu  ensinava.  [...]  Quando  eu  fazia  monitoria...  eu  estava 
sempre  tentando  explicar  alguma  coisa  da  aula;  na  faculdade 
também, os colegas diziam que “eu sabia o que os professores 
iam botar na prova”. Eu não sei se era a sensibilidade que eu tinha 
como se conseguisse detectar  o que era mais importante...  era 
aquela  sensibilidade  para  estudar,  para  ensinar...  claro  que  eu 
aprendia muito com eles em troca, mas depois, eu olhando para 
trás, eu não tinha consciência disso. (P3,19 anos na docência)

As referências  pessoais  e  sociais  constituem o  elemento  norteador  das 

lembranças mais significativas dos professores, que marcaram a vida familiar e 

escolar na infância, na adolescência e fase adulta. Estão presentes em todas as 

narrativas de modo afetuoso,  emocionado,  pois  se tratam de pessoas,  fatos e 

vivências que representam o interesse e o gosto dos narradores pelo ensino, na 

maneira  de ensinar,  nos “modelos”,  no modo de ser  professor,  no parazer  de 

estudar. São modelos referenciados nos professores, nos irmãos, nas mães, no 

estímulo e valor que os pais sempre atribuíram ao estudo como meio de alcançar 

o  crescimento  pessoal  e  profissional.  Percebe-se  que  vai  sendo forjada uma 

concepção, uma auto-imagem como professor, refletida no exercício profissional 

da docência, como destaca a professora: 

“eu uso muito aquela frase de Gonzaguinha quando ele diz93: ‘toda 
pessoa tem a marca das  lições  diárias  de  outras  pessoas’. Eu 

93 Essa  fala  da  professora  despertou  o  nosso  interesse  para  que  a  música  de  Gonzaguinha 
“Caminhos do Coração” fosse colocada como a epígrafe desta dissertação.
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gosto muito disso e, hoje, eu realmente não me vejo mais sem o 
exercício da docência” (grifo nosso). (P3, 19 anos na docência)

Constatamos que a constituição do processo identitário decorre de diversas 

interações em que se entrecruzam as identidades pessoais e profissionais nessas 

referências pessoais e sociais, e que foram significativamente reavivadas em suas 

lembranças  como  filho/aluno  e  como  aluno/monitor/professor.  Nesse  sentido, 

confirma-se em Tardif (2002):

Ao longo de sua história de vida pessoal e escolar, supõe-se que o 
futuro professor interioriza um certo número de conhecimentos, de 
competências, de crenças, de valores, etc., os quais estruturam a 
sua personalidade e suas relações com os outros[...] (p.72).

Podemos inferir que essas referências definem-se como fatores positivos 

de atração, aceitação e permanência no magistério na vida adulta como professor, 

embora também tenham ocorrido com alguns fatores negativos, como a recusa 

em pensar ou sentir-se professor como profissional. Essa compreensão respalda-

se  no  referencial  teórico94 deste  estudo,  no  sentido  em  que  nos  relatos 

autobiográficos de professores se confirmam as experiências na vida familiar, as 

pessoas significativas como fontes de influências e determinantes para modelar 

uma postura pessoal em relação ao ensino.

Nesse  sentido,  Dubar,  referenciado  em Mead  (1934),  identifica  como  a 

primeira etapa da socialização a “tomada de conta” pela criança dos papéis (grifo 

do  autor)  desempenhados  pelos  que  lhe  são  próximos,  aqueles  “outros 

significativos”. Isto significa a elaboração de uma identidade social  a partir  das 

94 De acordo com os resultados das pesquisas de Raymond et alii (1993), citado em Tardif (2002).
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experiências relacionais do indivíduo com o “outro”. No caso desta pesquisa, as 

referências perpassam também a adolescência e idade adulta, a partir de irmãos, 

pais,  professores e colegas bem sucedidos,  ratificando uma propensão para o 

exercício  do  magistério,  mesmo  tendo  trilhado,  inicialmente,  caminhos 

profissionais distintos dessa carreira, como relata o professor P6:

Eu venho de uma família que temos três professores. Nós somos 
seis, dos seis, três são professores. Devia ter dito assim: eu sou 
professor hoje, mas desde cedo é como se eu sentisse que eu 
tinha essa propensão a ser professor. (07 anos na docência)

A influência da família aconteceu mediante valores atribuídos ao trabalho, à 

educação,  configurando-se,  segundo Cunha95 (1989),  no  ambiente  propício  na 

busca futura para a docência como profissão. Essa influência pode ser verificada 

no relato do professor: 

Eu acho que algo que direcionou muito não só para ser professor, 
mas para os estudos, para o meio acadêmico, foi a educação que 
nós tivemos, não só eu, mas os filhos todos. Somos de origem[...] 
eu sou o caçula de seis filhos [...] minha mãe não tem formação 
superior, meu pai tem, apesar de ter se formado já bem tarde; meu 
pai se formou tinha 44 anos. Na verdade eles trabalharam muito 
para formar os filhos. (P6, 07 anos na docência)

No caso do professor P4, as referências tomam sentido no ambiente físico 

-a  escola  da  família  -,  aproximando-o  desde  a  infância  às  “dificuldades  e 

facilidades  em ser  professor”.  Aqui  nos  reportamos  à  compreensão de escola 

como uma instituição contextualizada social  e  culturalmente,  determinando um 

perfil próprio de estruturação e que define também o perfil do profissional que nela 

95 Maria Isabel Cunha (1989), ao investigar em quais influências o professor constrói a imagem de 
si mesmo, e como se torna um “bom professor”, constata, também, como referência importante a 
família.
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atua. Como afirma Cunha (1989), “o professor em relação à escola é, ao mesmo 

tempo, determinante e determinado. Assim como no seu modo de agir e de ser, 

recebem  influências  do  ambiente  escolar,  também  influencia  este  mesmo 

ambiente” (p.24). Em seu relato o professor explicita essa influência:

Acho que poderia começar pelo ensino fundamental. Na realidade 
eu nasci dentro de uma escola. Minha mãe era professora primária 
depois ela resolveu abrir uma pequena escola, e ela morava na 
própria escola. Eu nasci dentro de uma escola. Eu estudei lá, que 
era de primeiro grau, até a quarta série. [...] Eu sabia que era difícil 
ser professor!  (P4 13 anos) 

A  dimensão  espaço-temporal  dessas  referências  pode  ser  observada 

quando o professor P1, ao negar a influência da profissão (anterior) de sua mãe, 

faz uma associação entre o magistério e a “vocação”, o “inatismo”, que, sabemos, 

muitas  vezes  justifica  socialmente  a  opção  e  o  desempenho  pessoal  como 

professor. Talvez a trajetória escolar de seu irmão como aluno do curso técnico 

aproxima-o de uma opção profissional como engenheiro e, ao mesmo tempo, de 

atividades de ensino, que o fizeram, posteriormente, procurar a docência como 

profissão. 

[...]  minha  mãe  chegou  a  ser  professora  também,  quando  era 
solteira, mas isso aí não foi um fato relevante, porque nunca foi 
muito comentado. Em relação a isso, pode ser a tese de um fator 
hereditário, ou alguma coisa  no gen, mas não alguma coisa de 
influência em termos de seguir carreira. [...] Meu irmão mais velho 
fez essa trajetória:  fez Senai,  depois veio para escola técnica e 
também naquele estereótipo “muito inteligente”. Então, quando eu 
entrei na escola técnica, eu já entrei com o estigma “do irmão de 
fulano”. Porque era um ótimo aluno, tinha sido monitor. [...] como já 
tinha um motivo, os professores têm uma predisposição a aceitar 
você com mais facilidade. (P1, 10 anos na docência)
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No relato  da  professora  P3,  percebe-se  uma vivência  com sentimentos 

contraditórios de aceitação e negação em ser professor. Explicita-se,  ao revelar 

com satisfação suas experiências coletivas na docência nos ensinos primário e 

técnico, mas,  ao mesmo tempo, afirma a certeza de que não seria professora 

tendo em vista a influência negativa de sua mãe, em virtude da não valorização 

social e remuneração do magistério. 

[...]  fui fazendo o curso aqui na escola e sempre com monitoria 
ajudando  nas  aulas.  A  gente  sempre  tinha  esse  costume  de 
estudar em equipe. Mas eu tinha na cabeça que eu não queria ser 
professora de jeito nenhum, isso é interessante porque eu sempre 
dizia:  eu  não  vou  ser  professora.  Minha  mãe  tinha  essa  certa 
influência na gente porque ela era professora, dava aula no Estado 
e na Prefeitura e dizia que não queria nenhum professor lá em 
casa. (P3, 19 anos na docência)

Essa professora é a única dentre os narradores que analisa um fato na sua 

vida  escolar  -  na  alfabetização  -  marcante  em  sentido  negativo  na  relação 

professor-aluno. A partir de uma situação na qual “ela teve que se calar na sala de 

aula”,  refere-se  à  “repressão”  presente  na  prática  docente  de  “antigamente”. 

Embora a professora negue qualquer influência desse fato na docência, podemos 

inferir  o  quanto  foi  significativo  na  sua trajetória  escolar  como aluna,  além de 

interferir no exercício da docência no CEFET, ao afirmar como se “sentia insegura” 

diante dos alunos em sala de aula. 

Em relação assim à infância...  E um fato marcante é.. mas não 
chegou a marcar, acho que para influenciar na docência, não: é 
quando  eu  estava  aprendendo  a  ler.  Porque  eu  sempre  gostei 
muito  de  estudar  e  eu  me  lembro  que  eu  ficava  falando,  e  a 
professora de antigamente era muito repressora, ela mandou eu 
me calar, e isso ficou marcado, porque a partir desse momento eu 
passei a ficar muito calada na sala de aula, a nunca perguntar. 
(P3, 19 anos na docência).
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Como a memória emotiva não obedece a uma seqüência cronológica, essa 

professora traz em seu relato fatos significativos e definidores da percepção de si 

mesma na trajetória pessoal, entremeando os fios que urdiram a sua identidade 

com a docência. Destaca-se que esse fato “lembrado” levou-a a investir no “lado 

humano”  já  como  docente  no  CEFET,  através  da  formação  continuada,  pois 

valoriza a dimensão humana como o elemento fundamental da atividade docente, 

o que, no dizer de Arroyo (2000), é como se descobrisse que “nossa docência é 

uma humana docência [...] não há como fugir disso”. Isso significa que, apesar 

dessas duas experiências negativas na infância - a repressão da professora e a 

negação de sua mãe para o magistério -, ao invés de fazer com que se afastasse 

do  magistério,  ela  confirma  a  sua  permanência  na  profissão  por  meio  de  um 

reconhecimento da importância, segundo Arroyo (ibid.), no “ensinar e aprender a 

sermos humanos”. 

[...]  é  necessário  para  que  uma  pessoa  seja  professor  a 
sensibilidade. [...] A área de humanas, acho que é fundamental na 
relação. Desenvolver o lado humano, principalmente. Eu falo isso 
porque o ensino técnico, o professor do ensino técnico, eu vejo 
muito isso e eu tiro por mim.[...] Então se a coisa é complicada na 
área de humanas eu acho que complica na área técnica, e se você 
facilita, se você cresce muito, eu acho que você cresce também na 
parte técnica. (P3, 19 anos na docência)

De modo geral, percebemos que os professores da pesquisa associam o 

ato  de  ensinar  com  um  saber  consciente  de  suas  dificuldades  e  limitações 

pessoais,  buscando conciliar sua vida profissional com uma formação contínua 

que os leve à superação das dificuldades, partindo da necessidade de respeito a 

si mesmo e aos alunos. Isso nos remete a Freire (1996), ao abordar os saberes 

necessários à prática educativa, que enfatiza que “ensinar  exige disponibilidade 
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para o diálogo:  [...]  É no respeito  às diferenças entre  mim e eles ou elas,  na 

coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com elas” 

(p.152).

Além da família, situam-se também nos  professores, presentes desde o 

antigo  ensino  primário  até  a  universidade  e  pós-graduação,  as  principais 

referências como profissionais,  exemplos de vida,  como modelos de ensino e 

postura em sala de aula a ser seguido, ou, às vezes, a ser evitado. São pessoas 

significativas, muitas vezes determinantes para seguir a trajetória profissional. 

As referências... tem alguns modelos de professores. ... a minha 
mãe. Apesar de nunca ter sido minha professora em sala de aula, 
mas foi professora em casa, sempre me ajudou... é um modelo. 
[...] A professora de inglês, que quando eu abandonei o curso ela 
se preocupou comigo, ligou lá para casa. E isso me fez retomar, e 
eu  dou  graças  a  Deus  por  isso...  E  pela  vida  dela!  É  uma 
referência na minha vida porque sem o inglês hoje eu não estaria 
onde estou. (P4, 13 anos na docência).

Destacam, também, essas referências como estímulos para avançar nos 

estudos em nível superior, nos cursos de pós-graduação. Contribuíram no aspecto 

didático-pedagógico,  como  “modelos”  para  nortear  a  sua  atuação  no  trabalho 

docente cotidiano no CEFET. Assim, os narradores afirmam terem construído a 

“carreira na docência”, com base  na maneira de ensinar, na concepção de ensino 

ligado à realidade, no conhecimento teórico-prático desses professores. 

[...] sempre  tem  uns  professores  que  você  admira  toma  como 
referência.  O  professor  de  mestrado  eu  sempre  admirei  muito 
porque ele era bem “pé no chão”, uma forma bem interessante de 
ensinar...eu sempre achei interessante de buscar o sentido daquilo 
que você está ensinando, e fazer uma ligação com o mundo da 
prática, com situação de vida [...] Ele me deu muito incentivo para 
eu construir essa carreira docente. (P3, 19a na docência)
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Nesse  sentido,  confirma-se  em  Tardif  (2002),  apoiado  em  outras 

pesquisas96, que “uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, 

sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história 

de  vida,  principalmente  de  sua  socialização  como  alunos”  (p.68).  Esse  saber 

experiencial também tem uma dimensão afetiva, com base nos exemplos de vida 

profissional,  de respeito,  lembrados com carinho,  gratidão e admiração.  Nesse 

aspecto, situamos a origem da afetividade que os narradores afirmam vivenciar 

com  os  alunos  na  sala  de  aula  e  no  contexto  mais  amplo  em  sua  prática 

pedagógica no ensino técnico. 

No relato seguinte é possível identificar essa dimensão existencial e afetiva, 

através da consciência e do reconhecimento do narrador por aquele professor que 

marcou a  sua vida  à  época da formação acadêmica,  e  permeia  sua trajetória 

profissional. 

O engenheiro da empresa também era professor da universidade, 
me selecionou como estagiário.  Aprendi  muito,  foi  um professor 
que  me  marcou  [...]  Ele  já  era  bem  idoso  na  época,  era  um 
professor que tem uma formação muito grande, era uma pessoa 
muito estudada,  muito humilde. Foi uma coisa que eu aprendi com 
ele.  Na  parte  de  engenharia  mecânica  um  cara  com  muita 
experiência,  mas sempre muito  humilde.  [...]  Ele  foi  um grande 
professor não só na disciplina que ensinou, mas também nesses 
estágios que eu fiz com ele. Aprendi muito, tem coisas hoje que eu 
trago  como referência  dele.  [...]  É  um referencial  para  mim de 
professor. (P6, 07 anos na docência) 

96 O autor recomenda os estudos de Carter & Doyle, 1996; Raymond, 1998 e 1998a; Widen, Mayer-
Smith & Moon, 1998. Citados em Tardif, 2002, p.68.
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Da trajetória como alunos do curso técnico, os narradores têm lembranças 

significativas  da  escola,  refletida  como  um  “espaço  afetivo”,  de  amizade,  de 

aprendizado e de trabalho marcado por professores que foram determinantes não 

apenas na opção do curso superior, mas também para o concurso seletivo como 

professor do CEFET, como uma motivação maior para seguirem no magistério.

Fiz o curso técnico e gostei, era aquilo que eu esperava. Durante o 
curso eu conheci e tive a oportunidade de trabalhar com vários 
professores que me chamaram para fazer alguns trabalhos fora 
daqui, porque  eu  me  destacava  na  sala  de  aula.  A  gente  foi 
fazendo amizade, além do relacionamento profissional. [...] Eu via 
a profissão como era, os atrativos que tinha, então, eu resolvi ser 
professor também. (P5, 10 anos na docência)

Essas experiências anteriores contribuem para a constituição da identidade 

pessoal, assim como contribuem para a formação do  conhecimento prático dos 

professores,  uma vez que,  segundo  Tardif  (2002),  a partir  dessas referências 

modela-se  a  “postura  da  pessoa  toda  em  relação  ao  ensino”  no  ofício  de 

professor. A história de vida de cada professor revela-os como portadores de uma 

identidade profissional docente originada em múltiplas relações pessoais e sociais. 

Isto  significa compreendê-los como pessoas que experimentaram durante uma 

boa parte de suas vidas o “papel” de ser professor, no qual estabelecem uma 

relação positiva consigo mesmo e com o outro significativo. Afinal, como reflete 

Vasconcelos  (2003)97,  ao  puxar  um fio  da  memória  para responder  a  questão 

“como uma pessoa se faz professora....”, ressalta a importância da escola na vida 

das pessoas: 

97 Organizadora do livro a partir das memórias de professores/professoras sobre “como a profissão 
do magistério surge na vida das pessoas”. In: VASCONCELOS, Geni A. Nader (org.), 2003.
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Quem viveu boa parte de sua vida em uma escola sabe também 
que por lá circulam afetos, emoções, calor humano, aceitação e 
repulsa que a lógica instrumental não dá conta de captar, mas que, 
por certo, são responsáveis por momentos guardados na memória 
de professores/professoras e alunos/alunas. Momentos que falam 
de  solidariedade,  de  apoio  a  iniciativas  e  descobertas,  de 
desenvolvimento da auto-estima e de cumplicidade. [...] Momentos 
de...mudanças no curso da vida propiciadas pela palavra amiga, 
pelo  gesto  de ternura,  pelas  exigências  que  soube  ser  firme  e 
vestir-se de carinho (VASCONCELOS, p.15).

Constatamos, portanto, que as experiências vividas na família e na  escola 

tornaram-se para os professores da pesquisa fontes de suas crenças, certezas, 

afetividades, representações e aprendizagens sobre a profissão professor. Nesse 

sentido, as histórias de vida possibilitam uma reflexão sobre o “eu pessoal” e o “eu 

profissional”, haja vista, como afirma Dominicé (1990), que  “a vida é o lugar da 

educação e a história de vida o terreno no qual se constrói a formação” (  apud 

NÓVOA, 1995, p.24).

3. A relação da formação inicial98 com o exercício da docência – “Ser 

engenheiro ou Ser professor?”

A análise deste item nos possibilitou compreender como se dá o processo 

formativo  do  professor  enquanto  sujeito  e  protagonista  de  seu  saber  e  fazer 

profissional, constituindo, assim, a sua identidade docente. Verificamos como os 

professores articulam a sua formação inicial com a docência, e como entrecruzam 

os saberes experienciais, específicos e os didático-pedagógicos no cotidiano do 

trabalho  docente.  Partimos  das  indagações:  como  esse  sujeito  se  tornou 
98 Neste estudo, atribuímos o sentido de formação inicial àquela obtida nos cursos superiores das 
universidades. Em alguns momentos no texto nos referimos, ainda, como formação acadêmica.
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professor? Onde se deu a sua formação para a docência? Como os professores 

da  educação  profissional  se  identificam  profissionalmente?  Essas  questões 

apontam para uma reflexão sobre que formação é necessária ao professor do 

ensino técnico: inicial ou continuada após o ingresso no magistério? 

Desse  modo,  reportamo-nos  ao  pensamento  teórico  de  Dubar  (1997), 

quando  afirma  que  a  construção  da  identidade  autônoma  se  dá  a  partir  do 

momento de confronto entre a saída da escola e o mercado de trabalho. Segundo 

o  autor,  é  na  saída  desse  confronto  “que  depende,  simultaneamente,  a 

identificação pelo  outro  das suas competências,  do seu estatuto e  da carreira 

possível  e  a  construção  para  si  do  projeto,  das  aspirações  e  da  identidade 

possível” (p.113).

Segundo  Tardif  (2002),  a  carreira  e  a  socialização  profissional  dos 

professores  consiste  no  processo  em  que  se  modela  a  identidade  pessoal  e 

profissional na trajetória de vida, pois é através do tempo tido como experiência 

prática que o indivíduo aprende uma profissão, “aprende a trabalhar, trabalhando” 

(p.108).  Para  o  autor,  o  tempo  profissional  representa  um  dado  subjetivo, 

contribuindo para modelar a identidade do trabalhador. Assim, é a partir de um 

certo tempo – tempo da vida profissional, tempo da carreira – que o Eu pessoal 

transforma-se pouco a pouco e, mediante o universo do trabalho, se torna um Eu 

profissional (grifo do autor).

Constatamos nos relatos das histórias de vida que a trajetória pessoal e 

profissional  dos  professores  se  dá  num  processo  de  socialização  primária  e 

secundária,  na  qual  origina-se e permanece a motivação para  “ser  professor”. 
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Para os narradores, “aprenderam a ensinar” em suas experiências anteriores ao 

inicio da carreira no magistério. Ao refletirem sobre suas histórias, eles desvelam 

os  motivos  que  os  levaram  a  escolher  o  curso  na  formação  inicial,  como 

relacionam a formação com a profissão professor, como articulam e quais saberes 

docentes  orientam  sua  prática.  Refletiram,  ainda,   se  mudaram  ou  não  de 

profissão  ao  ingressar  no  magistério,  porque  se  tornaram   professores  e  se 

alcançaram a realização pessoal e profissional no magistério.

Para esses professores a busca pela formação acadêmica foi um percurso 

natural,  objetivando  uma  qualificação  pessoal  e  profissional  como  forma  de 

ascensão social. Assim,  apresentam uma identificação com a área específica e 

com a docência, desde a época de suas experiências em estágios, monitorias, 

motivando-os  a  ingressar  no  magistério.  Alguns  professores  atuam,  também, 

como autônomos na prestação de serviço nesse campo profissional, como uma 

maneira  de  se  manterem  atualizados  na  área  tecnológica  e  no  mercado  de 

trabalho. Outros professores atuam, apenas, no magistério no CEFET. Contudo, 

todos apontam uma preocupação em atuar  na educação profissional,  isto é,  a 

necessidade em conciliar de forma equilibrada o seu desempenho nas duas áreas 

de  ensino:  a  docência  e  os  conhecimentos  técnicos.  Isso  implica  articular  na 

atividade  docente  cotidiana  os  saberes  experienciais,  específicos  e  didático-

pedagógicos.  

Um dado relevante nos achados da pesquisa é que, em alguns casos, a 

escolha  do  curso  superior  não  foi  satisfatória,  “revelando  um  certo 

arrependimento” após o ingresso na universidade. Para esses professores essa 
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escolha se deu por influências pessoais, sociais e contextuais à época, tornando-

se,  então,  fonte  de  dúvidas,  questionamentos  e  insatisfação  quanto  a  uma 

realização  pessoal  e  profissional  na  profissão  escolhida.  Por  isso,  tinham  o 

“desejo” de fazer outro curso relacionado às experiências e pessoas significativas 

na infância e na adolescência.

Percebemos  nesses  casos  a  construção  da  identidade  profissional  em 

termos de ruptura entre a identidade social “virtual” (as influências) e a identidade 

social  “real”  (projetada  como  professor  desde  a  socialização  primária  e 

secundária) vivenciada pelos professores (DUBAR, 1997). Observamos isso no 

relato do professor:

Eu passei na universidade... em Ciências da Computação, porque 
era aquela  empolgação na época,  e todo mundo ficou feliz  em 
casa,  um curso concorrido [...]  mas eu sempre gostei  muito  de 
mecânica,  porque  meu  pai  era  mecânico  de  avião  [...]  e  eu 
pequenininho, a gente via aquilo, e tinha aquele sonho de trabalhar 
com mecânica. [...]  Fiz dois anos do curso, mas não me sentia 
realizado. Eu achava que ficaria realizado se fizesse mecânica.[...] 
Aí, eu me interessei, fiz outro vestibular, passei para mecânica e 
fiquei fazendo os dois cursos...aí resolvi trancar informática, para 
revolta dos familiares, meu pai... e seguir mecânica. (P4, 13 anos 
na docência)
 

O outro professor ressalta a escolha para a engenharia por influências, mas 

não fica satisfeito,  fica em dúvida. Ao questionar-se, ele afirma,  passa a ter  a 

consciência de que seu maior interesse “era ser professor, não importava o curso 

superior que tivesse feito, pois queria trabalhar como professor, que era o que 

gostava,  pois  sou  professor”  (P6).  Concluiu  o  curso  superior,  sempre  na 

expectativa  de  buscar  uma  outra  formação  que  possibilitasse  ingressar  no 
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magistério, ou seja, “ser professor”, afirmando que era como ele se identificava, 

conforme relata:

[...] No meio do curso de mecânica foi me batendo a dúvida, eu 
disse: será que é engenharia mecânica mesmo que eu quero? ... e 
aí eu começava a pensar que deveria ter escolhido outra coisa.... 
fui tendo estágio na área profissional, numa multinacional. [...] Foi 
passando  o  tempo  eu  não  me  adaptando  mesmo para  aquela 
coisa,  foi  vindo aquele sentimento forte:  eu  não queria ter  feito 
engenharia.[...]foi  me  dando  um  arrependimento,  eu  não  ficava 
satisfeito naquela área de trabalho. Mas uma coisa que sempre me 
satisfazia era ser professor, eu sempre gostava de ser professor. 
Então,  pensando  nisso  eu  disse:  eu  vou  topar  o  mestrado,  eu 
gosto de estudar, gosto de estudar e sou professor. Eu vou fazer o 
mestrado. (P6, 07 anos na docência)

Ressalte-se nesses dois casos o movimento de não acomodação diante da 

insatisfação, quando os professores buscam uma formação superior com a qual 

pudessem se   identificar  profissionalmente.  Deduzimos  que,  na  articulação  da 

formação inicial  com a carreira do magistério,  os mesmos poderiam realizar-se 

pessoal e profissionalmente em vários aspectos, além de confirmarem o processo 

de  identidade  construído  ao  longo  de  uma  trajetória  pessoal  e  profissional 

satisfatória.  Nesse percurso dos professores,  a articulação dos dois  processos 

identitários heterogêneos e autônomos - o biográfico e o relacional - constitui uma 

“negociação identitária” (DUBAR, 1997) entre as identidades incorporadas e as 

identidades  visadas,  vivenciada  pelos  professores  na  construção  de  uma 

identidade profissional docente em suas “trajetória  de vida”. 

Conforme  Dubar  (1997),  na  construção  da  identidade  profissional  o 

indivíduo faz uma projeção de si no futuro profissional, não apenas a partir de uma 

“escolha do ofício ou de obtenção de diplomas, mas da construção pessoal de 

uma estratégia identitária que põe em jogo a imagem do eu, a apreciação das 
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suas capacidades, a realização dos seus desejos” (p.114). Nessa perspectiva, os 

professores narradores atribuem importância à formação inicial e continuada nas 

áreas  específicas  do  conhecimento,  mas  reconhecem  que  para  atuar  no 

magistério o professor precisa, também, de uma formação pedagógica para um 

melhor desempenho didático em seu trabalho docente. Por isso, é fundamental 

buscar sempre uma capacitação na área de educação.  Como destacamos nos 

relatos dos professores: 

Minha formação na escola de engenharia foi totalmente técnica. 
Eu  tive  cadeira  de  ecologia,  de  administração  de  empresas, 
sociologia,  mas  nada  diretamente  na  área  de  educação.  E 
precisava disso, porque, para ensinar, o meu conceito de professor 
é um professor que pudesse saber uma capacidade pedagógica... 
(P2, 10 anos na docência)

[...] parece uma imposição, mas tem que ser uma coisa desse tipo 
“ter  didática  para  ensinar”. Se a  escola  não pode obrigar,  mas 
seria assim: contratou um professor, a primeira coisa que tinha que 
fazer é um curso de didática. Para passar pro quadro efetivo tinha 
que fazer parte de um programa de capacitação [...]  a  área da 
gente é uma área eminentemente técnica, você tem que ver como 
aplicar isso, como as pessoas aprendem, como respeitar o que o 
aluno traz, como você botar isso no dia-a-dia.  (P7, 14 anos na 
docência)

Diante  dessas considerações,  reportamo-nos à  Pimenta  (2002),  sobre  a 

compreensão  do  conceito  de  didática  originado  nas  experiências  escolares  e 

sociais  dos  indivíduos,  quando  esses  associam “ter  didática  a  saber  ensinar”. 

Segundo  a  autora,  “para  saber  ensinar,  não  bastam  a  experiência  e  os 

conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes  pedagógicos e 

didáticos”  (p.82).  Portanto,  na  formação  docente  é  preciso  considerar  a 

importância dos

saberes das áreas de conhecimento (ninguém ensina o que não 
sabe), dos saberes pedagógicos (ensinar é uma prática educativa 
que tem diferentes e diversas direções de sentido na formação do 
humano), dos saberes didáticos (articulam a teoria de ensino para 
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ensinar  nas  situações  contextualizadas),  dos  saberes  da 
experiência do sujeito professor (que dizem do modo como nos 
apropriamos  do  ser  professor  em  nossa  vida)  (PIMENTA  & 
ANASTASIOU, p.71) (grifo das autoras).

Os professores da pesquisa valorizam a formação inicial como condição de 

domínio dos conhecimentos específicos para ensinar a teoria e a prática. Uma 

valorização originada em suas experiências como alunos da escola técnica, na 

universidade,  e  principalmente  nas  experiências  pessoais  e  profissionais  com 

aqueles professores reconhecidos como “modelos e referenciais” para o exercício 

da  docência.  Percebe-se  uma  valorização  em  que  se  articulam  os  saberes 

norteadores do trabalho docente. O relato do professor  P6  ilustra a importância 

dos saberes experienciais na docência: 

[...] a experiência que eu tenho, o que eu uso na minha vida de 
professor,é  o  que  tive  de  experiência,  na  vida  prática  como 
professor e o que eu tive dos professores que eu fui aluno [...] eu 
fui formado para ser engenheiro, a experiência como professor eu 
fui tendo... das aulas particulares, do ensino de Línguas, foi essa 
experiência que eu fui adquirindo (07 anos na docência).

No conjunto das narrativas,  percebe-se uma homogeneidade no que se 

refere à articulação na prática entre a formação inicial  e os saberes docentes. 

Podemos inferir, portanto, que os professores consideram (mesmo sem denominá-

los) os saberes docentes como elementos necessários à  prática docente. Dessa 

forma, os professores se aproximam do ideal teórico de Schön (1992), pois, para 

ele,  é  através  da  liberdade  reflexiva  durante  e  após  a  sua  prática,  que  os 

professores objetivam dar sentido ao seu trabalho docente,  colocando à prova 

uma compreensão do processo educativo no qual  estão imersos.  Confirma-se, 

assim, o período de  estabilização e de diversificação (grifo nosso) na docência 
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(HUBERMAN, 1989),  no qual  se encontram os professores deste estudo,  haja 

vista  que passam de “empirismo”  didático-pedagógico  para  uma atuação mais 

consciente da realidade educativa. 

As narrativas revelam que é no exercício da docência em que se articulam 

os  saberes  docentes,  a  partir  de  uma  prática  relacionada  às  concepções  de 

educação,  de  escola,  de  ensino  e  da  maneira  de  ser  de  cada  professor. 

Concepções que foram sendo construídas ao longo de suas histórias de vida no 

trajeto como alunos e professores,  nos espaços familiares e escolares.  Assim, 

como afirma Pimenta (2002),  é necessário que a formação docente – inicial  e 

contínua  -  se  efetive  como  um  duplo  processo,  isto  é,  de  autoformação  do 

professor a partir da reelaboração constante dos saberes que realizam em sua 

prática, confrontando suas experiências nos contextos escolares, e o de formação 

nas instituições escolares onde atuam.

A identidade docente pode ser compreendida inserindo-a, segundo Tardif 

(2002), na  história  de  vida,  de  suas  ações,  projetos  e  desenvolvimento 

profissional.  Para  o  autor,  essa  historicidade  se  expressa  e  se  imprime  nos 

saberes profissionais,  especificamente nos saberes experienciais  adquiridos no 

início  da  carreira.  Trata-se,  pois,  da  dimensão  temporal  do  saber  docente  na 

constituição  da  identidade  profissional  do  professor.  No  caso  dos  professores 

deste  estudo,  consideramos  “o  início  extra-oficial  na  carreira”,  quando  se 

configuram os saberes adquiridos nos processos de socialização (familiar, escolar 

e universitária), conforme observamos no depoimento do professor: 

[...] Comecei a fazer o mestrado, mas com a preocupação de um 
concurso para professor. Comecei a tomar consciência das coisas: 
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que na verdade eu não queria fazer era engenharia mecânica, não 
era isso exatamente o que eu queria fazer, mas que eu não era 
infeliz com isso porque eu ia ser professor.  Realmente esse é um 
fato que eu relato, que eu sinto mesmo. Não estou fazendo uma 
visão romântica de professor, é que eu pensava em ser professor. 
É   isso  mesmo  que  eu  sinto  hoje,  eu  seria  satisfeito  sendo 
professor,  pode  ser  na  engenharia  mecânica,  na  arquitetura, 
Línguas, eu gosto de ser professor. (07 anos na docência).

A  identidade  profissional  docente  implica  uma  construção  permanente 

através  de  um  processo  formativo,  quer  seja  inicial  ou  contínuo,  em  uma 

perspectiva que considere os aspectos pessoal (produzir a vida do professor) e o 

profissional (produzir a profissão docente) (NÓVOA, 1995). É fundamental, que a 

formação  contínua  desses  professores  se  realize  sob  a  ótica  dos  saberes 

articulados, contribuindo para o desenvolvimento de uma identidade profissional 

docente.  Isto  significa  compreender  a  docência  como uma  profissão  cuja 

singularidade  caracteriza  o  professor  como  portador  de  uma  identidade 

profissional,  pois  intervém  na  prática  social,  assim  como  uma  identidade 

epistemológica, porque engendrada nos saberes científicos e no saber ensinar na 

prática pedagógica (PIMENTA, 2002)

3.1.  A  formação  continuada  contribuindo  para  “o  ser  professor,  o 

saber–fazer” no exercício da docência

Esse  é  um  dado  relevante  na  construção  da  identidade  docente,  pois, 

segundo Pimenta (2002), é um processo que “se dá ao longo da trajetória iniciada 

nos  estudos  da  graduação”  (p.106)  e  é  sistematizada  na  formação  contínua 
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(especialização, mestrado e doutorado), na qual se desenvolvem os componentes 

direcionados para uma profissão que não é a docência.

A formação continuada dos professores  da  pesquisa  se  dá  através dos 

cursos de especialização, mestrado e doutorado, realizados ao longo da trajetória 

profissional,  antes e durante o seu ingresso no CEFET. Dos sete professores, 

quatro têm mestrado na área especifica, um está cursando doutorado, quatro têm 

especialização  na  área  específica  e  dois  cursaram  capacitação  pedagógica. 

Participam com mais freqüência de congressos, seminários e encontros nas áreas 

de conhecimentos da sua formação inicial do que  na área de educação. 

Esse  processo  formativo  ocorreu  em  diversas  etapas  da  trajetória 

profissional de acordo com os percursos individuais, dos interesses e motivações 

para a procura da pós-graduação de cada professor. Em todas as narrativas, há 

uma ênfase à formação continuada como um objetivo constante a ser perseguido 

para uma melhor qualificação profissional técnica e docente, o que denota um 

investimento  pessoal.  Entretanto,  os  professores  atribuem  à  escola  a 

responsabilidade de oferecer um programa de capacitação na área pedagógica, 

haja  vista  que  a  maioria  dos  professores  tem  uma  formação  técnica,  como 

podemos observar no depoimento do professor: 

Eu acho interessante hoje em dia  para nós,  os professores do 
ensino técnico,  devemos ter  essa capacitação pedagógica. Tem 
duas  coisas  que  eu  acho  que  são  importantes:  uma  é  a 
continuação  do  estudo,  do  mestrado,  doutorado,  que  é  uma 
pesquisa, e essa parte da capacitação pedagógica. [...] eu só sinto 
necessidade de continuar estudando; necessidade de que a gente 
possa construir, ter um projeto de ensino melhor. Agora para isso a 
gente precisa do apoio institucional, da administração da escola. 
(P2, 10 anos na docência) 
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Verificamos dois pontos positivos nesse contexto: primeiro, o interesse e 

investimento  dos  docentes  em  uma  formação  constante  e  atualizada  para 

melhorar  a  qualidade  de  ensino,  ou  seja,  são  conscientes  de  suas 

responsabilidades na escola; segundo, uma preocupação coletiva com a formação 

pedagógica,  como  eles  se  referem,  legitimando,  assim,  a  sua  profissão  como 

professor. Em todos os momentos nas narrativas percebe-se que se identificam 

profissionalmente como  professor,  e que é nessa profissão que repousam suas 

aspirações e realizações de ordem pessoal e profissional, como diz o professor 

P4, “a minha motivação e a minha meta é continuar a carreira docente”. Ou, como 

afirma a professora:

Eu pretendo, ensinar, é o que eu gosto. Desde que eu cheguei 
aqui eu caí onde eu queria, eu vi realmente que aquela coisa de 
trabalhar  com  gente  era  isso!  Eu  tenho  vontade  de  continuar 
ensinando. Quando eu passo um período grande exercendo uma 
atividade fora, eu penso logo em deixar essa atividade, porque eu 
sou professora. Eu sempre digo aos meus alunos: “eu faço o que 
gosto, porque ensinar é o que eu gosto de fazer”. (P7, 14 anos na 
docência)

No que diz respeito às aspirações pessoais e profissionais, tomam sentido 

o  investimento  na  formação  contínua  em  cursos  de  pós-graduação  e  o 

aperfeiçoamento,  visando  a  aquisição  de  novos  conhecimentos  científicos  e 

técnicos que contribuam para o exercício da docência e para sua atuação nos 

cursos tecnológicos (nível superior) oferecidos pelo CEFET. Assim, um grupo dos 

professores lança-se a novos desafios, após mestrado e/ou doutorado, através da 

realização de ensino-pesquisa, como relata o professor: “a intenção é desenvolver 

integralmente  minha  carreira  docente  com  os  objetivos  da  LDB  por  meio  da 

pesquisa, ensino e extensão, tudo!” (P4).  Objetivam melhorar o nível educacional 

da instituição, através da integração dos professores para a formação de núcleos 
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de pesquisa e, conseqüentemente, a motivação dos professores e alunos com 

aulas técnicas e científicas mais dinâmicas. 

Nessa análise, retomamos a concepção de Nóvoa (1995) sobre a formação 

continuada, centrada no professor como construtor de sua própria maneira de ser 

e  agir  profissional,  fundada  em pressupostos  que  contribuam para  produzir  a 

pessoa do professor, a escola como organização e a profissão docente. Para esse 

autor,  práticas de formação referenciadas nas “dimensões coletivas contribuem 

para a emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é 

autônoma na produção dos seus saberes e dos seus valores” (p.27). Por isso a 

importância de investimento coletivo nessa formação a partir do diálogo entre os 

professores, na troca de experiências e partilha de saberes, consolidando espaços 

de  formação mútua em “redes  de  (auto)formação  participada,  nas  quais  cada 

professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de  formador e 

de formando” (p.26) (grifo nosso).

A formação contínua representa, também, uma dimensão espaço-temporal 

na  qual  se  articulam a formação inicial  e  os  saberes  necessários  à  docência, 

realizados em diversas instituições de ensino superior. 

[...] durante todo esse tempo que eu estou na escola (entrei aqui 
em 90, já tem 14 anos) eu já fiz  três especializações, mais um 
curso de graduação, o Esquema I e o mestrado. Nessa trajetória 
toda acho que é como se tivesse uma bifurcação que são dois 
caminhos paralelos: a área técnica e área de ensino. (P7, 14 anos 
na docência)

[...]  desde que eu concluí  meu mestrado em 93,  eu comecei  a 
ensinar em 85, aí eu fiz Esquema II, teve outros cursos, então eu 
passei  a  me  sentir  mais  confortável  como  professora.  Aquele 
desconforto que eu sentia, porque também comecei a ensinar com 
19 anos, muito imatura, e ensinava a adolescentes,  que eu era 
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paraticamente quase uma também (risos), então tinha dificuldades. 
(P3, 19 anos na docência)

Convém ressaltar  que  os  professores  destacam os  resultados  positivos 

adquiridos nos cursos de pós-graduação, no sentido de uma mudança de postura 

como  professor,  de  melhor  compreensão  do  trabalho  docente,  da  adoção  de 

técnicas e procedimentos utilizados para a formação do aluno como cidadão e 

profissional. 

O marco grande de mudança um pouco de pensamento foi esse 
curso de especialização em Gestão da Manutenção, com muitas 
disciplinas  da  parte  de  contexto  geral:  relacionamento  humano, 
didática, metodologia científica. A professora de didática foi algo 
muito bom, porque ela não trabalhou em si maneiras de dar aula; 
trabalhou a didática como um todo,  os pensamentos de formação 
de conhecimento, os principais pensadores, quais as linhas que os 
professores  seguem para interligar  com o aluno,  e  como era  o 
conhecimento antigamente. (P1, 10 anos na docência)

Identificamos, ainda, uma sensibilização dos docentes para o magistério, 

diante  de  uma  preocupação  com  o  ensinar  além  da  “transmissão  de 

conhecimentos específicos”.  Buscam uma formação que possibilite uma melhor 

relação pessoal e interpessoal, o que se reflete na maneira de ensinar e de lidar 

com as diferenças dos alunos.  Isso significa,  como diz Nóvoa (1995),  sobre a 

formação de professores e a profissão docente, que “não há ensino de qualidade, 

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

de professores” (p.09).

Podemos  inferir  que,  nessa  busca  pela  atualização  e  qualificação 

profissional,  os  professores  da  pesquisa  afirmam  uma  identidade  como 

professor, realçando na prática a importância do conceito de “desenvolvimento 
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profissional  dos  professores”,  segundo  Garcia  (1995),  numa  perspectiva  “que 

melhor se adapta à conceituação atual do professor como profissional do ensino” 

(p.55). 

4.  O  exercício  da  docência  no  CEFET  :  a  identidade  profissional 

revelada como professor 

Na busca investigativa para compreender a constituição da identidade do 

professor da Educação Profissional no ensino técnico, concebemos a constituição 

de  identidades  –  pessoal  e  profissional  –  não  como  um  processo  linear, 

previamente  determinado,  mas,  sim,  dinamicamente  construído,  ao  longo  da 

trajetória social do indivíduo, permeada de singularidades e diferenças próprias a 

um dado grupo social,  cultural  e profissional.  São identidades que passam por 

processos de aprendizado, de construção/reconstrução resultantes da interação 

social (DUBAR, 1997).

 Abordamos a construção do processo identitário do professor  em duas 

dimensões, de maneira indissociável entre si: a individual (eu pessoal) e a social 

(eu profissional), pois, em acordo com Nóvoa (1995), o “eu pessoal” permeia a 

conduta profissional por meio de valores e crenças (re)construídos na trajetória de 

vida. É na vivência nas maneiras de ser e estar na profissão  que se constitui a 

identidade profissional. Percebemos que nos fragmentos das histórias de vida na 

infância e na adolescência, já nessa época, há uma identificação com a atividade 

de ensino marcada por sentimentos de pertencimento e participação a um grupo 
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profissional específico, isto é, a “profissão professor”. Por isso, indagamos: Como 

o  professor  se  percebe  profissionalmente?  Está  realizado  pessoal  e 

profissionalmente no magistério? Qual  a  sua concepção sobre  o que é ser,  o 

modo de ser professor no ensino técnico?

A identidade profissional, como afirma Dubar (1997), começa num processo 

de entrada no mundo do trabalho, no qual o indivíduo confronta a sua formação 

escolar, construindo, assim, uma identidade “profissional” de base que constitui 

não só uma identidade no trabalho, mas, sobretudo, uma projeção de si no futuro 

(grifos do autor).  É nesse confronto que se configura uma identidade autônoma, 

através, simultaneamente, da identificação pelo outro das competências, do seu 

estatuto e da  carreira  possível  e  da construção para si  do projeto  futuro,  das 

aspirações e da identidade possível (p.113). 

É, portanto, por meio da análise e interpretação das histórias pessoais que 

apresentamos  o  que  nos  revelaram  as  narrativas  sobre  o  desenvolvimento 

profissional no magistério.

4.1 O ingresso como professor – motivos e formas de ingresso no 

CEFETPE

Na definição de Sainsaulieu (1985), a identidade para além de um processo 

biográfico de construção do eu “é um processo relacional de investimento do eu”. 

Compreende a “noção do eu” não como um papel passageiro a ser encenado pela 

pessoa, “mas sim um investimento essencial em relações duráveis que põem em 

causa o reconhecimento recíproco dos parceiros” (apud  Dubar, 1997, p.115), o 
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que pode ser observado nas trajetórias dos professores narradores ao buscarem 

um concurso como garantia de reconhecimento na profissão identificada. 

Em  uma  análise  geral das  narrativas  percebe-se  que  a  construção  da 

identidade  docente  dos  narradores  é  um  processo  complexo,  com  motivos  e 

razões pessoais, por meio do qual cada um se apropria do significado que atribui a 

si mesmo e à educação, ao modo de ser, de sentir-se e tornar-se professor, numa 

aproximação  com o  exercício  da  docência.  Apresentam como traço  comum a 

opção pessoal e profissional para ser professor e, principalmente, o fato de se 

sentirem  satisfeitos  e  realizados  na  docência.  Embora  alguns  professores 

desenvolvam atividades profissionais também na área de engenharia, atribuem a 

si mesmos uma identidade profissional como docente. Como revela o relato da 

professora P7:

[...] Quando eu vim para escola, realmente, até hoje, é a área que 
eu me identifico! Eu exerço na minha área profissional, mas onde 
eu gosto de fazer, o que eu gosto de fazer é exatamente ensinar! 
Quer  dizer,  era  uma coisa que já  estava em mim,  como “essa 
coisa  de  trabalhar  com gente”  mas  que  eu  não  sabia  naquela 
época identificar como é que eu vou fazer isso dentro daquela área 
que eu atuava. (P7, 14 anos na docência)

De acordo com os achados na pesquisa encontramos semelhanças quanto 

ao  percurso  de  ingresso dos professores  no  CEFET.  Primeiro,  o  fato  de sete 

professores terem ingressado por meio de concurso público, sendo que apenas 

um submeteu-se à seleção interna, na época, a convite de um professor. Destaca-

se  a  importância  e  a  persistência  atribuída  em submeter-se  ao  concurso  e  o 

orgulho de ter sido aprovado, bem como a faixa etária, em sua maioria, jovens 

concluindo os cursos de engenharia. O segundo é o fato de quatro professores 
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serem alunos egressos dos cursos técnicos da antiga escola técnica,  como já 

citamos neste trabalho. 

Podemos inferir  que o ingresso na escola por meio de concurso público 

proporcionou aos professores um reconhecimento oficial  de suas habilidades e 

competências  para  desenvolver  uma  carreira  na  profissão  com  a  qual  se 

identificavam na época como alunos, através das atividades de monitoria e de 

colaboração junto aos professores. Esse reconhecimento implica a construção do 

processo identitário, articulando o si (biográfico) e o outro (relacional), pois, como 

a  identidade  nunca  está  definida  e  acabada,  é  nesse  movimento  que  os 

professores se reconhecem na relação com os outros na experiência escolar e (re) 

significam a sua identidade profissional docente. Isto porque, através do concurso, 

ocorre a estabilização e efetivação da carreira no magistério (HUBERMAN, 1989).

Situamos no entrecruzamento dessas histórias de vida as tendências gerais 

descritas no ciclo de vida profissional elaborado por Huberman (1989), contudo, 

sem considerar uma seqüência linear e temporal. Verifica-se uma semelhança nas 

trajetórias,  porém respeitando-se as singularidades dos professores,  de acordo 

com a seguinte seqüência: para alguns uma “entrada fácil”, não no sentido de que 

não aconteceram “dificuldades”, mas, sim, quanto à identificação com o magistério 

originada na “exploração” inicial vivida nas primeiras experiências “extra-oficiais” 

como aluno-“professor”-“monitor”. Para outros sujeitos, vivenciaram  “o choque de 

realidade” e de “descoberta”. 

Os  dados  nos  mostram  o  interesse  motivacional  para  ingressar  no 

magistério a partir das experiências de vida, da valoração positiva atribuída ao “ser 
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professor”, ao “gostar de estudar” e “gostar de ensinar”. Para alguns professores, 

ingressar  no  magistério  significa  a  possibilidade  de  realização  de  um “sonho” 

pessoal e profissional, como destaca P6:

Foi aqui onde me senti realizado e deixei de pensar em trabalhar 
em empresa... não vejo mais querer trabalhar como engenheiro, 
não quero! [...] E, não me sinto frustrado por ter feito engenharia, 
porque  me  realizei  como  professor.  Eu  me  sinto  plenamente 
realizado como professor, não queria ser outra coisa. (07 anos na 
docência)

Para  os  professores  egressos  dos  cursos  técnicos,  a  motivação  está 

caracterizada no campo afetivo de amizade e  de satisfação pessoal  por  estar 

naquela instituição formadora, convivendo com antigos professores e realizando 

uma atividade prazerosa, isto é, a atividade de ensino. Destacamos as lembranças 

significativas dos narradores:

[...]  nunca perdi  essa expectativa, dessa história quando eu era 
monitor de escola técnica! Do amor pela escola técnica! Eu sou do 
tempo  em que  você  era  aluno  aqui  da  escola,  você  se  sentia 
orgulhoso  de  estar  aqui  dentro,  dos  amigos  todos...  tinha 
enraizado esse sentimento, e também pela parte da monitoria eu 
gostar de ensinar, de passar conhecimento para pessoas. (P1, 10 
anos na docência)

A  minha  influência  maior  em  escolher  ser  professor  foi  o 
relacionamento que eu tive no início quando eu era aluno daqui, 
com outros professores que me chamavam para trabalhar. Então, 
a gente às vezes viajava, passava uma semana fazendo algum 
trabalho,  conversava bastante.  Isso acredito  que tenha ajudado 
para que eu escolhesse. (P5, 10 anos na docência) 

Além  dessa  relação  afetiva  com  a  instituição  encontramos  também  o 

sentido de continuidade de experiências anteriormente vivenciadas na docência, 

em um desejo implícito de manutenção de vínculos pessoais e profissionais. Isso 
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implica a importância das referências quanto à orientação pessoal e social,  no 

capital cultural herdado da família e da escola, como verificamos no depoimento:

[...] fui fazendo o curso de engenharia .... no segundo ano, quando 
eu estava lá, no terceiro período de engenharia surgiu uma vaga 
para professora aqui na escola. E o professor foi me convidar na 
universidade.  Ele  queria  que  eu  fizesse  o  concurso  para 
professora temporária; naquela época bastava fazer uma prova. Aí 
eu  vim  fazer.  Lembro,  na  hora  da  prova,  me  deu  um  branco. 
Assim...nervosismo, mas depois fiquei direitinho na escola. (P3, 19 
anos na docência)

No depoimento da professora P7 observa-se outro ponto de interesse para 

a docência, inserido no contexto mais amplo de uma socialização positiva, quando 

enfatiza a satisfação e o orgulho de ter passado no concurso, ainda muito jovem e 

concluindo o curso de engenharia, e ter concorrido com professores universitários. 

Confirma-se uma valoração atribuída não só ao conhecimento específico, mas, 

principalmente,  à  questão  didática  inerente  ao  exercício  do  magistério,  pois, 

mesmo  não  tendo  a  formação  na  área  pedagógica,  ela  tinha  adquirido  essa 

consciência e a prática através do seu “empirismo” nas experiências anteriores.

Quando eu prestei o concurso, tinha muito orgulho de tirar a nota 
boa na prática! ... que era no ensinar ... era aquilo que valia. Eu me 
lembro disso, que eu comentava, porque na época eu fiz junto com 
dois professores da universidade, e eu tirei em primeiro lugar na 
prova prática... a aula. Eu tinha um orgulho de dizer, “porque era 
professor há não sei quantos anos de universidade!” Mas, me saí 
bem  na  prova  prática!  Eu  sempre  gostei muito  dessa  coisa 
organizada, de trabalhar uma aula. (P7, 14 anos na docência)

No caso de outros dois professores, após terem investido profissionalmente 

na engenharia através de estágios e em trabalhos em indústrias, a procura pela 

docência decorre das “incertezas”, dos “questionamentos” sobre a possibilidade 

de  realização  pessoal  e  profissional  nessas  atividades.  Esses  professores 
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vislumbravam uma atividade que fosse prazerosa, na qual pudessem conciliar a 

formação inicial  com o investimento em estudos posteriores. Como lembra  P4: 

[...]Não  tinha  tempo para  atualização,  para  estudar  nada,  era  só  trabalho...  e 

viajava muito [...] E aí eu pensei em fazer outra coisa.

Por sua vez,  P6 não estava satisfeito com as experiências nos estágios 

como engenheiro, não conseguia imaginar uma realização profissional nessa área, 

pois sempre associava o “gostar de estudar, de ensinar com a sensação de que 

seria professor”,  não importando, assim, o curso superior  que tivesse cursado. 

Busca na pós-graduação o mestrado em engenharia,  a condição para concretizar 

profissionalmente o seu desejo de ser professor. É aprovado no concurso para 

professor no CEFET e realça o seu bom desempenho na prova prática – aula: “[...] 

dei minha aula, preparei o plano de aula, inclusive preparei exercícios...Boa aula! 

Passei!  Era  o  que  eu  queria!..  Aí,  eu  vi  que  realmente  eu  sou  professor!”. 

Podemos inferir que há uma relação de continuidade entre o processo identitário 

biográfico  e  o  relacional,  assegurado  pelo  desejo  de  pertencimento  no  grupo 

profissional de identificação, ou seja, “ser professor”.

Nos  percursos  motivacionais  para  ingresso  na  docência  no  CEFET, 

verificamos que a construção da identidade se dá entre as transações objetivas e 

subjetivas nas relações com o outro, articulada entre os sistemas de ação que 

propõem identidades virtuais e as “trajetórias vividas” explicitadas na forma como 

cada  professor  reconstruiu  subjetivamente  as  experiências  que  julgam 

significantes na sua trajetória pessoal e social na família e na escola.
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4.2  A  “lacuna”   da  formação  didático-pedagógica  –  o  choque  de 

realidade

Um aspecto que predomina nas narrativas sobre o exercício da docência  é 

a  explicitação de uma consciência  reflexiva sobre a necessidade de que para 

atuar  no  magistério  é  fundamental  uma  formação  descrita  por  alguns  como 

“didática” e por outros como “pedagógica”.  Os narradores afirmam que deve ser 

iniciativa  de  cada  professor,  mas  a  escola  tem  a  responsabilidade  maior  em 

oferecer  essa  formação,  principalmente  para  os  docentes  da  educação 

profissional, em virtude da formação inicial na área técnica. 

A importância atribuída à questão didático-pedagógica se confirma quando 

os professores apontam-na como justificativa possível para terem tido um melhor 

desempenho  e  para  o  enfrentamento  de  determinadas  dificuldades  que 

perpassaram  o  trabalho  docente,  especialmente  na  fase  de  “descoberta”  e 

“sobrevivência”,  na qual  se depararam com situações de “choque” em sala de 

aula. No caso desses professores, o “choque de realidade” diferencia-se daquele 

vivido pelo profissional oriundo do magistério como um confronto entre a teoria-

prática no ato de ensinar. Entretanto, assemelha-se ao fato de enfrentar a situação 

complexa da profissão professor pela primeira vez. 

Esse  sentimento  de  “choque”  está  expresso  no  momento  em  que  os 

narradores assumem “profissionalmente” uma sala de aula no CEFET. No que diz 

respeito à preparação prévia para o professor na área de formação pedagógica 

atribuem a responsabilidade ao sistema de ensino, mas reconhecem a capacidade 

de superação nessa dificuldade inicial, em virtude de características pessoais com 
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as quais já se identificam como professor, favorecendo então o desempenho em 

sala de aula. Os depoimentos abaixo ilustram essa compreensão:

No primeiro momento que eu senti de ser professor, na primeira 
turma  que  eu  entrei  aqui,  foi  um  caso  até  interessante.  Tem 
sempre a primeira inicial...  para quem não é acostumado a dar 
aula é o “choque maior!”.  Estava programado para  eu dar  aula 
junto  com outro  professor...  O  que  acontece?  O  professor  não 
vem!... Eu olhando a turma, querendo me jogar pela janela, até 
que deu para controlar o nervosismo, passar... Como eu já tinha 
idéia de qual seria o assunto dado eu fiz uma introdução, falei em 
aspecto genérico, ou seja, consegui! Que isso tem que ser uma 
virtude  do  professor,  quem  leciona.  É  você  transformar 
adversidade em algo a seu favor. (P1, 10 anos de docência)

Uma dificuldade que eu achei muito grande foi quando eu passei 
no concurso e me colocaram numa sala de aula sem ter nenhum 
preparo [...].  Me apresentei na escola e simplesmente chegaram 
para mim e disseram ter uma turma para dar o curso de férias que 
era referente a 6 meses, em um mês. [...] aula todos os dias com a 
mesma turma e não tinha tempo para preparar todas essas aulas. 
A  gente  tem dificuldades  no  início,  porque  não  tinha  nenhuma 
capacitação pedagógica para isso, mas a gente superou. [...] acho 
o sistema falho nesse aspecto. Deveria haver uma preparação do 
docente quando ele inicia a carreira. Porque a maioria não tem 
formação pedagógica e é necessário ter.  Tive sorte porque tem 
algumas  características  em  mim  que  favorecem,  como  a 
transparência, o passar os conhecimentos, o bom relacionamento 
com os alunos e outras coisas mais. (P5, 10 anos na docência)

Nesses  relatos  confirmam-se  os  aspectos  inerentes  –  o  choque,  a 

descoberta - à fase de entrada na carreira, caracterizada nos três primeiros anos 

na docência (HUBERMAN, 1989). Na fase de “descoberta” percebe-se a exaltação 

por reconhecer uma “identidade para si como professor”, superando a dificuldade 

inicial e sua permanência, “aprendendo a pedagogia” na carreira, como afirma o 

professor  P5: “no  decorrer  desses  10  anos  ensinando,  a  gente  sem  querer 

aprende alguma coisa com relação à pedagogia. Mas eu senti essa falta no início, 

os dois primeiros anos foram complicados”.
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Ao  referirem-se  à  lacuna  sobre  a  formação  pedagógica,  os  narradores 

reconhecem a importância formadora das experiências vividas na docência antes 

de se tornarem professores. Nesse sentido, identificamos uma característica do 

saber experiencial, destacada por Tardiff (2002), ou seja, um “saber existencial” 

ligado “a sua história de vida, ao que ele foi e ao que é, o que significa que está 

incorporado à própria vivência do professor, à sua identidade, ao seu agir, às suas 

maneiras  de  ser”  (p.110).  Mas,  segundo  o  autor,  apenas  esse  saber  não 

representa  o  “saber  profissional”,  pois  é  preciso  construir  outros  “saberes” 

(didático-pedagógicos,  específicos)  ao longo do exercício  do magistério.  Assim 

expressa o professor: 

[...]  Aqui  no  CEFET  não  tive  nenhum  curso  de  formação  para 
professor,  sequer  de  didática,  e  eu  acho  que  isso  influencia 
enormemente no desempenho dos professores.  Eu,  por ter  tido 
muitas  experiências,  por  ter  irmãos  professores,  tenho  muitas 
dicas. Eu sinto essa falta também, acho que deveria ter tido essa 
formação, não acho que eu atendo plenamente. Acho que se eu 
tivesse um curso com essa formação eu teria tido um desempenho 
melhor, desde minhas primeiras aulas aqui. [...] A primeira vez que 
eu  fiz  um plano de aula  foi  no  concurso.  Ressinto  dessa falta, 
dessa  formação  de  professor,  o  que  muitos  outros  colegas 
também têm. Afinal de contas, nós fomos formados, eu fui formado 
para ser engenheiro .(P6,  07 anos na docência)

Confirmam,  então,  as  experiências  na  família  e  na  escola  como “saber 

experiencial”, uma vez que iniciaram a docência repetindo e/ou evitando em sua 

prática a forma de ensinar de seus professores. Como relata  P1: “é assim que 

aprendi, vou ensinar na forma que eu aprendi. [...]  a gente vai muito por tino”. 

Surgem também novos modelos de identificação na superação das dificuldades 

para ensinar, como podemos observar, também, no relato do professor P1: 
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[...] também, se espelhando em alguns professores, aquele tipo de 
copiar mesmo, um professor que tem uma certa facilidade para 
passar  as  coisas...ele  tem  um  jeito  tão  diferente  de  ensinar, 
gostoso!  Como  você  é  professor,  você  fica  querendo  também 
puxar  aquilo  para  você! Até  às  vezes  do  próprio  colega.  Aí,  a 
postura vai mudando um pouco... (10 anos na docência)

O conjunto das narrativas denota uma consciência reflexiva quanto a essa 

lacuna  na  formação  inicial,  percebendo-se  assim  uma  postura  profissional  de 

“reflexão-na-ação”. Segundo  Schön (1992),  na medida em que os professores 

têm liberdade e consciência para refletir durante e após a sua prática, procuram 

dar  sentido  ao  seu  próprio  trabalho  através  da  compreensão  do  processo 

educacional mais amplo no qual estão imersos. Dimensiona-se, assim, a escola 

como  locus  de  formação  da  profissão  docente  na  ação.  Isto  significa  que  a 

docência  é  uma  profissão  na  qual  o  indivíduo  encontra-se  em  permanente 

processo de formação.

Os  professores  referem-se  à  capacitação  pedagógica  como  requisito 

imprescindível  à  docência,  não  só  para  “ensinar”  ou  “prática  didática”,  mas 

também pela possibilidade de promover uma mudança de postura em sala de 

aula,  para  se  conhecer  os  processos de  educação e  participar  ativamente  do 

projeto  político-pedagógico  da  escola.  Essa  análise  é  permeada  pela  idéia  de 

formação  construída,  como  afirma  Nóvoa  (1991),  “através  de  um  trabalho  de 

reflexibilidade crítica  sobre  as  práticas  e  de  reconstrução permanente  de  uma 

identidade  pessoal”,  (apud  FONSECA,  1997). Pensar  na  questão  pedagógica, 

implica  pensar  na  possibilidade  de  se  desenvolver  no  âmbito  da  escola  uma 
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prática reflexiva em acordo com os preceitos de Schön (1983), como observa-se 

no depoimento seguinte: 

O professor da área técnica, eu acho que precisa de um curso de 
capacitação na área de educação, porque o que a gente aprende 
dentro da universidade não é suficiente para você entrar em sala 
de  aula  e  aplicar  conhecimento.  Como  eu  disse,  não  adianta 
apenas  você  deter  o  conhecimento,  precisa  conhecer  os 
processos de aprendizagens,  saber  como se faz um projeto de 
educação. Precisa conhecer os processos de educação até para 
discutir a forma como trabalhar. [...] Toda escola tem um projeto de 
ensino, que é chamado “projeto político-pedagógico”,  e eu acho 
que a atuação do professor está aí dentro dessa discussão.  (P2, 
10 anos na docência)

4.3 A relação do professor com o trabalho docente – o processo de 

ensino-aprendizagem

Nesta categoria de análise abordamos os aspectos referentes ao modo de 

ser  professor,  à  maneira  de  ensinar,  remetendo  aos  saberes  docentes: 

experienciais,  específicos,  didático-pedagógicos.  Nos  relatos  predomina  uma 

preocupação  com  a  qualidade  do  trabalho  docente,  com  a  avaliação,  com  o 

planejamento de atividades práticas e de aulas através de uma metodologia de 

ensino  criativa  e  de  uma postura  motivadora  em sala  de  aula  para  facilitar  a 

aprendizagem  dos  alunos,  valorizando  seus  conhecimentos  prévios.  Buscam 

melhorar  o  nível  das  aulas,  relacionando  o  ensino,  a  socialização  de 

conhecimentos à vivência prática como exemplo e preparo para o mercado de 

trabalho,  configurando-se  na  “autonomia  do  trabalho  docente”,  permeada  pela 

motivação constante do professor,  pela necessidade de “mudanças no método 

tradicional de dar aulas”, como é possível identificar no depoimento abaixo:

[...] Eu acho que a motivação é quando a gente entra em sala de 
aula e os alunos estão ali  esperando por algo novo. Eu sinto a 
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cada dia mais  necessidade de novas técnicas de sala de aula! 
Sinto que a gente tem que mudar! Até porque eu já estudei muito 
Qualidade Total  também em educação.  [...]  Eu procuro  sempre 
motivá-los em sala de aula e fazer diferente.  Eu sinto que eles 
gostam quando a gente faz uma coisa diferente. Porque o método 
tradicional... o aluno sai mesmo da sala de aula, se você mantém 
mesmo só quadro  e  giz  ....  ele  não agüenta,  não suporta  ficar 
sentado. Como já dizia uma professora numa palestra: “...estamos 
ainda usando o  mesmo método que os  Jesuítas  trouxeram pro 
Brasil há 500 anos, que é saliva e giz... e mais, a gente está vendo 
um mundo preto e branco e os alunos estão vendo colorido”. (P4, 
13 anos na docência)

Nesse  sentido,  consideram  como  fator  decisivo  para  ser  um  bom 

profissional, um “bom professor”, a relação dos saberes da experiência de vida 

com  o  conhecimento  didático-pedagógico,  com  as  especificidades  do  ensino 

técnico através da diversificação das atividades em sala de aula. A nosso ver, isso 

implica aos professores da educação profissional uma mudança em sua “cultura 

docente” , conceituada, segundo Therrien (2000)99, como “saber da experiência do 

professor”. Segundo Freire (1996), o “saber empírico” configura-se como um saber 

necessário à formação docente numa perspectiva em que  “saber ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou  a  sua  construção”  (p.52)  (grifo  do  autor),  como  se  verifica  no  relato  da 

professora:

[...]  a  seqüência,  a  forma  de  fazer,  eu  acredito  que  ficou 
sedimentado, porque primeiro eu vi a teoria com eles, depois um 
exercício prático de um experimento, depois fiz isso em grupo e 
distribuí  para  o  grande  grupo,  e  isso  é  uma  técnica!  Isso  é 
empírico? Não,  isso não é empírico,  isso a gente aprende com 
didática. Quem é avesso à didática diz que só precisa ser um bom 
profissional! E para fazer isso não precisa ser um bom profissional 
não, você precisa ter uma didática, uma forma de se expressar. 
Ler  ou  ver  um  conteúdo  que,  digamos  assim,  você  tem  um 

99 THERRIEN, J. “O saber do trabalho docente e a formação do professor”.  In: NETO, A. S. e 
MACIEL, L.S.B. (Orgs.) Reflexões sobre a formação de professores. Campinas, SP: Papirus, 2002. 
pp.103-114
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universo maior, como passar essa informação de uma forma de 
melhor assimilação ou até um esquema facilita o aprendizado. É 
você  despertar  essas  formas  de  aprendizado  (P7,  14  anos na 
docência)

Na  análise  transversal  das  narrativas  localizamos  o  aspecto  dominante 

quanto à natureza do trabalho docente. De acordo com Azzi (2002), o professor 

imprime uma direção própria a seu trabalho por meio de uma interação direta com 

seus alunos. Isso significa que “o professor precisa e necessita de uma autonomia 

didática que se expressa no cotidiano de seu trabalho, pois só assim é capaz de 

enfrentar os desafios do processo ensino-aprendizagem e da educação” (p.36). 

Destacamos o depoimento da professora:

Eu detesto improviso, não sei fazer improviso...sempre programo 
minhas  aulas  ...eu  não  gosto  de  vir  para  aula  sem  saber 
exatamente o que vou fazer. Normalmente no início do semestre 
eu me organizo logo. Eu tenho para cada disciplina uma pasta... 
agora, é óbvio, eu não sou perfeita... Eu gosto de trabalhar a lista 
de exercícios, não gosto de fazer só uma avaliação nem só duas o 
ano inteiro. (P7,  14 anos na docência)

Daí  deduzirmos  que  os  professores  da  pesquisa  percebem-se  como 

sujeitos de seu trabalho ao afirmarem a autonomia e controle de seu processo de 

ensino-aprendizagem,  a  partir  do  saber  construído  no  cotidiano  da  escola 

associado à dimensão didática, isto é, o saber pedagógico. Afirma-se, portanto, a 

“inteireza” do trabalho do professor (AZZI, ibid.), isto é, o ato de ensinar composto 

por atividades diversas e mesmo decomposto através de metodologias também 

diversas só pode ser desenvolvido em sua totalidade. 

Isso demonstra o reconhecimento de que também no ensino técnico o ato 

de  ensinar  é  permeado  pelos  saberes  pedagógicos  e  didáticos,  saberes 
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específicos  e  pelos  saberes  da  experiência,  o  que  se  confirma  no  relato  da 

professora P7, quando se refere à “presença de uma estrutura de saber” (grifo 

nosso),  na  qual  organiza  a  sua  prática  de  forma  interativa  com  os  alunos, 

evitando, assim, “o improviso” nas atividades em sala de aula.

[...] tem uma disciplina que eu já ensino 3 semestres seguidos, eu 
venho dar a minha aula tranqüila. Mesmo assim, eu me cobro e 
tem uma estrutura de saber de onde eu vim e aonde eu quero 
chegar. Eu estou o tempo inteiro fazendo essa correlação para os 
meus  alunos.  No  início,eu  mostro  qual  é  a  importância  da 
disciplina  para  eles  como aluno,  como profissional  [...],  sempre 
relembrando durante o semestre onde a gente quer chegar, qual é 
o objetivo.  Sempre parto da aula anterior para poder continuar a 
seqüência da aula. Às vezes até me faço repetitiva, porque o meu 
objetivo  é:  eu  preciso  entender  que  eles  compreenderam  e 
fecharam aquele  elo  para  não ficar  as  coisas partidas.  (P7,  14 
anos na docência)

Nesse processo, é possível identificar a mobilização dos saberes oriundos 

da  experiência  cotidiana  no  trabalho  que  formam,  segundo  Tardif  (2002),  o 

alicerce  da  prática  e  da  competência  profissionais  como  uma  condição  para 

aquisição e produção dos saberes profissionais. Isto se confirma no depoimento 

do professor P5:

Eu  acho  fundamental  o  professor,  principalmente  o  de  ensino 
técnico,  conhecer  na  prática  aquilo  que  ele  está  ensinando  na 
teoria.  A  técnica  na  minha  área  que  eu  ensino  domino 
completamente,  eu  não  tenho  dificuldades.  [...]  A  minha 
experiência lá fora executando obras facilitou muito eu chegar em 
sala de aula e passar  isso para os alunos,  não só a formação 
teórica que eu tive mas a experiência prática. As dificuldades que 
a gente encontra no dia-a-dia numa obra você não tem isso em 
livros. (10 anos na docência)

Esse reconhecimento acerca dos saberes necessários à docência confirma 

que os professores da pesquisa encontram-se de forma imbricada na fase de 

“estabilização”  e  de  “diversificação”,  segundo  o  modelo  de  ciclo  de  vida 
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profissional proposto por Huberman (1989)100. É uma fase demarcada pelo caráter 

pedagógico no qual  se  expressa um “sentimento de ‘competência’  pedagógica 

crescente”. É a fase na qual os professores “tomam responsabilidades” para si do 

trabalho e da classe com o qual se identificam profissionalmente. A vivência dessa 

fase  corrobora  a  idéia  desse  autor  de  que  “a  consolidação  pedagógica  é 

percepcionada em termos positivos, se não mesmo em termos de pleno agrado, 

por aqueles que a vivem” (ibId.,p.40)101. Podemos verificar nos depoimentos dos 

professores:

[...]  em relação à docência,  quando eu entrei  é  realmente uma 
transformação grande, porque hoje em dia eu não me vejo mais 
sem ensinar. Às vezes “eu estou com dor de cabeça, eu estou de 
mau humor”, eu entro na sala de aula, eu já saio renovada. Hoje 
me sinto bem mais tranqüila em sala de aula. E a questão dos 
medos de antes, por exemplo, “se tem um aluno fazendo alguma 
experiência  e  deu  algum  problema,  eu  já  venho  com  aquela 
tranqüilidade que no início eu não tinha, aquela insegurança de 
que “não vou conseguir resolver o problema”, ainda mais eu tinha 
essa idéia: “o professor tinha que saber tudo”. (P3, 19 anos na 
docência)

[...]  Eu fiz a opção de ser professor,  não estou arrependido. Eu 
mudei!  Eu  estava  caminhando  para  ser  um  engenheiro,  ter  a 
minha própria empresa. [...]  A opção de ser professor acho que 
chegou por acaso! Era uma coisa que eu já gostava de fazer. O 
interesse foi isso, eu já tinha afinidade com a área de educação e 
acho que eu não errei, não! Eu acho que mudei, eu não sou mais 
engenheiro! Eu hoje sou professor! (P2, 10 anos na docência)

A fase de diversificação ou “experimentação” que ocorre em consonância 

com a de estabilização caracteriza-se por experiências pessoais na utilização de 

novos recursos pedagógicos, ou seja,  os professores passam a ter uma maior 

preocupação com os objetivos didáticos em diversificar atividades e o material de 

100 Michaël  Huberman  no  estudo:  O  Ciclo  de  Vida  Profissional  dos  Professores.  In:  NÓVOA, 
Antonio. Vidas de Professores. 2ª ed. Porto, Portugal: Porto Editora, 1995, pp.31-61
101 (cf. Moskowitz e Hayman, 1974) por Huberman (ibidem).
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ensino, os modos de avaliação, as seqüências dos programas, objetivando uma 

maior motivação dos alunos para a aprendizagem. Essa experimentação leva a 

uma  maior  consciência  dos  fatores  institucionais,  em  que  os  professores 

participam ativamente de questões pedagógicas referentes a novos currículos, a 

definição de competências e habilidades específicas às suas disciplinas de ensino. 

Ressalte-se  que  todos  os  professores  atuaram,  quer  como  coordenadores  ou 

como  membros,  nas  comissões  da  reformulação  dos  Planos  dos  Cursos  do 

CEFET em suas áreas.

Outra característica dessa fase verificada nos relatos dos professores é o 

interesse  de  lançar-se  a  novos  e  consistentes  desafios  em  suas  atividades 

cotidianas. Destacam o movimento de criação de “núcleos de pesquisa” em seus 

respectivos  cursos,  objetivando  a  motivação  coletiva,  a  integração  de  ensino-

pesquisa  para  a formação profissional  coerente com os avanços tecnológicos, 

científicos e sociais. Sobre essa busca de novos desafios, Huberman cita Cooper 

(1982, p.81):

Durante  esta  fase,  o  professor  busca  novos  estímulos,  novas 
idéias,  novos  compromissos.  Sente  a  necessidade  de  se 
comprometer com projetos de algum significado e envergadura; 
procura  mobilizar  esse  sentimento,  acabado  de  adquirir,  de 
eficácia e competência (apud HUBERMAN, 1995, p. 42).

O saber  e  o trabalho docente desses professores são influenciados por 

suas características pessoais e pelo percurso de vida profissional de cada um, em 

que  se  mesclam  vontades,  gostos,  experiências,  consolidados  em  rotinas  e 

comportamentos em sala de aula. Esse processo identitário envolve a pessoa e o 

profissional,  o ser e o ensinar,  segundo Nóvoa, “as opções que cada um tem de 



198

fazer  como professor,  cruzam a  maneira  de  ser  com a  maneira  de  ensinar  e 

desvendam na maneira de ensinar a maneira de ser” (1995, p.17), como verifica-

se nos depoimentos seguintes:

[...]Acho que você tem que ser tranqüilo,  ter segurança ali  para 
estar  conduzindo a  coisa,  ir  mostrando sempre algumas coisas 
para os alunos que talvez  está nas entrelinhas. (P3, 19 anos na 
docência)

Hoje  em  dia  não  entendo  mais  um  professor  carrancudo.  O 
professor tem que ser uma pessoa de fácil  acesso, que sempre 
faça  uma  reflexão  antes  de  dizer  qualquer  coisa,  que  aceite 
sugestões, que discuta as coisas. (P2,10 anos na docência)

4.4 A relação professor – aluno: o traço da afetividade

Segundo  Codo  &  Gazzotti  (1999),  o  trabalho  docente  apresenta  uma 

especificidade – “a relação afetiva” -, que o diferencia de outras ocupações. Isso 

significa que, além da liberdade do professor  para criar e definir suas atividades 

em sala de aula, “a afetividade” é essencial como catalisadora do processo de 

ensino e aprendizagem. Como afirmam esses autores, “através de um contrato 

tácito, onde o professor se propõe a ensinar e os alunos se dispõem a aprender, 

uma corrente de elos de afetividade vai se formando, propiciando uma troca entre 

os dois” (p.50). 

Percebemos, então, que esse fator da afetividade,  de maneira unânime, 

está presente nas narrativas dos professores, constituindo-se no traço marcante 

na trajetória pessoal – enquanto alunos – e na trajetória profissional – na relação 

com  os  alunos  no  CEFET.  É  possível  identificar-se  o  “saber  humano”  que 

caracteriza  o  trabalho  docente  interativo  (TARDIF,  2002).  Isso  nos  leva  à 

inferência de que os modos de ser, de sentir-se, de estar na profissão e de tornar-
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se professor  têm um forte investimento afetivo e de satisfação na construção de 

suas identidades como profissional docente.

Nas  análises  das  narrativas  há  uma  predominância  dessa  afetividade, 

presente  na  suas  concepções  sobre  educação,  sobre  o  papel  do  docente  na 

escola, sobre a sua função no processo de formação pessoal e profissional dos 

alunos  e,  principalmente,  na  forma como estabelecem o vínculo  da  dimensão 

afetiva com o trabalho docente, na relação de respeito e consideração mútua no 

cotidiano  da  sala  de  aula.  Os  professores  reconhecem,  também,  o  processo 

educativo para além dos muros da escola, quando se preocupam com o contexto 

social e condições de vida dos alunos. Nesse sentido, o trabalho docente pode ser 

compreendido como uma práxis, isto é, como uma “prática que se faz no cotidiano 

dos  sujeitos  nela  envolvidos,  e  que  portanto  nela  se  constituem  como  seres 

humanos” (AZZI, 2002, p.45). 

Essa  afetividade  revela-se,  ainda,  no  momento  em  que  os  professores 

atribuem uma importância à “transmissão” de conhecimentos com criatividade, à 

paciência no “manejo” de classe, ao cuidado que se deve ter com as relações 

humanas. Estabelecem uma posição de aproximação com os alunos  através da 

“escuta”, respeitando seus conhecimentos e experiências prévias na área técnica, 

buscando  uma  “educação  de  resultados  práticos  e  objetivos”.  Nessa  relação, 

Freire  (1996)  enfatiza  o  quão  importante  e  necessário  é  saber  escutar,  pois, 

sobretudo, é  escutando  que aprendemos a  falar com eles.  Ensinar exige saber 

escutar, porque “o educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o 

seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em uma fala com ele” (p.128) (grifo 
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do  autor).  Esses  aspectos  são  evidenciados  nas  falas  dos  professores  da 

pesquisa:

[...]  é muito importante escutar a pessoa, fazer a reflexão, eu acho 
que a educação sem reflexão não é educação, aprendizagem sem 
reflexão não é aprendizagem. (P2, 10 anos na docência)

[...]  Quando  eu  entro  na  sala  de  aula,  eu  esqueço  todos  os 
problemas. É uma coisa interessante, quando você vê os alunos, 
aqueles  olhinhos  olhando  para  você,  esquece  tudo.  Eu  os 
considero como filhos, eu dou toda atenção, mas eu dou duro com 
eles no que precisar. Então, na hora de aula eu procuro dar toda 
atenção, eu realmente motivo! Eu gosto de ensinar mecânica, por 
exemplo!  [...]  Eu  tenho  muito  parazer,  quando  eu  estou  dando 
aula. (P4, 13 anos na docência)

Essa  dimensão afetiva é, portanto, concebida como um ato pedagógico e 

de  importância  decisiva  para  o  estabelecimento  de  vínculos  entre  professor  e 

aluno, contribuindo para um melhor desempenho de ambos no processo de ensino 

–  aprendizagem.  Essa concepção está apoiada em Tardif  (2002),  na  idéia  de 

trabalho interativo, isto é, a marca da interação entre o professor e o seu objeto de 

trabalho  –  o  aluno  -,  como  o  “saber  humano”  que  orienta  a  ação  docente  e 

repercute na prática e na identidade profissional, através do qual o professor pode 

refletir sobre seus valores, suas maneiras de ensinar, suas relações na escola. 

Nessa perspectiva destaca-se o “ser professor” o trabalho docente como 

uma atividade relacional, em cujo contexto a pessoa do professor é o principal 

“instrumento  de  trabalho”.  Dessa  forma,  requer  um  vínculo  afetivo  entre  o 

professor  e  o  aluno  a  fim  de  atingir  os  objetivos  de  ambos.  No  trabalho  do 

professor o objetivo é a aprendizagem dos alunos. Assim, como aponta Codo & 

Gazzotti (1999),  “a afetividade” funciona como o grande catalisador para o êxito 

desse trabalho.
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Os  professores  expressaram  a  satisfação  e  realização  na  docência, 

afirmando a afinidade com a área de educação, a valoração positiva atribuída ao 

seu trabalho cotidiano na escola, assim como a concepção e auto-imagem como 

profissional refletida no orgulho em ser professor, na certeza de permanência e 

investimento pessoal no magistério. Como relata o professor: 

[...]  acho  que  no  momento  em que  eu  resolvi  desistir  daquele 
emprego lá, eu disse: “há uma grande chance de eu realmente ser 
professor daqui  para frente!”  Porque eu estava renunciando um 
trabalho prático na indústria.  Eu poderia ter assumido um cargo 
importante que me levaria provavelmente a continuar lá até hoje. 
Mas foi  realmente  uma decisão que me levou para  continuar  a 
carreira docente. [...] “O destino é no magistério”. (P4, 13 anos na 
docência)

Observa-se,  também,  um  sentimento  de  satisfação  e  realização  que 

extrapola “o espaço pedagógico”, quando os professores atribuem ao magistério a 

importância formadora social e cultural, pois pensar no sucesso do aluno implica 

pensar no reconhecimento de seu trabalho e no próprio sucesso profissional.  

O prazer que eu tenho é de encontrar um  ex-aluno bem sucedido. 
E de as pessoas, por saberem que você é professor já quer dizer 
que você sabe sobre determinado aspecto. Então, quando eu digo 
que  sou  professor  do  CEFET  isso  dispensa  outro  tipo  de 
questionamento a respeito da minha capacidade técnica. (P5, 10 
anos na docência)

O meu retorno, a satisfação é quando eu vejo o aluno dizer que 
“gosta da forma como eu ensino, aprende com a forma que eu 
ensino”. É escutar os alunos dizerem que “realmente o que sabia 
devo à professora”. É gratificante você saber disso, mas eles não 
me devem de forma nenhuma. Primeiro, eu sou paga para isso e 
eu  sou  profissional  de  ensino  [...]  Às  vezes,  “umas  coisinhas 
dessas”  chegam quando você está  em uma situação de baixa-
estima,  que a  gente  tem.  Aí  eu  digo:  “então  ainda está  dando 
certo!” (P7, 14 anos na docência)
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Portanto,  a  satisfação no cotidiano do trabalho  docente se  expressa na 

medida em que se definem como professor - ser educador, instigante, motivador,  

tranqüilo, seguro, aquele que conduz, revelador, consciente, paciente, gratificante,  

responsável com o processo educativo, ser um referencial – e na importância do 

trabalho criativo, na sensibilidade no manejo de classe. 

Vale ressaltar  que identificamos um único relato  sobre um momento de 

“crise” vivenciado na docência no CEFET, segundo a professora, decorrente de 

problemas  internos  na  escola,  levando-a,  inclusive,  a  pensar  em  desistir  da 

docência: “[...]  passamos um certo problema que...eu às vezes pensei que era 

pessoal, depois eu tirei um pouquinho de cima de mim e vi que era uma coisa 

mais  institucional”  (P3).  Destacamos,  pois,  a  consciência  reflexiva  dessa 

professora sobre o seu momento de crise profissional relacionada às mudanças 

institucionais  que  afetaram  as  atividades  individuais  e  coletivas.  Podemos 

relacionar  esse  momento  pessoal  com  a  fase  de  “pôr-se  em  questão”  ou 

“questionamento” (Huberman,1989).  Contudo,  mesmo  diante  dessa  crise,  a 

professora afirma a sua assertiva como profissional da docência e busca novos 

direcionamentos no trabalho docente de todos.

Saliente-se que os professores não fizeram menção às insatisfações ou 

“crises”  pessoais  e  profissionais  relacionadas  especificamente  à  docência,  ao 

ofício  de  professor.  Para  eles  os  momentos  de  “insatisfação”  foram  vividos, 

especialmente,  à  época  da  implantação  das  reformas  no  ensino,  mediante 

conseqüências  na  organização  didático-pedagógica  da  escola,  interferindo  no 

trabalho  docente,  denotando  a  predominância  de  uma  consciência  crítica  dos 
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docentes sobre essas reformas. As dificuldades decorreram do caráter impositivo 

do Ministério de Educação no processo de implantação, assim como da falta de 

maior conhecimento sobre o “ensino por competências” por parte de todos,  pois 

havia uma dificuldade em relacionar na prática “a forma tradicional de ensino” com 

a  “nova  modalidade  curricular  por  módulos”,  e  em  realizar  a  avaliação  da 

aprendizagem por competências.

Diante dessas considerações, retomamos o alerta de Pimenta (2002), em 

que  “reformas  gestadas  nas  instituições,  sem  tomar  os  professores  como 

parceiros/autores, não transformam as instituições na direção da qualidade social” 

(p.89). Como expressa a professora: [...] a reforma do ensino de uma forma geral 

tem que chegar até a sala de aula, tem que chegar no dia-a-dia, na prática do 

professor (P7, 14 anos na docência).

Além da insatisfação relacionada às reformas de ensino, os professores se 

referiram às questões de ordem conjunturais na gestão técnica e administrativa na 

instituição.  Reclamam  também  por  uma  maior  atenção  por  parte  do  governo 

federal no que se refere a melhores condições de trabalho para o ensino técnico 

voltado para uma formação profissional e cidadã do alunado. Quanto ao salário, 

reconhecem o magistério como uma profissão que carece de uma valorização 

social e salarial, proporcionando que o docente  possa investir em sua formação 

pessoal, profissional de maneira informal, com acesso a livros, revistas, ao lazer e 

à cultura.

Ao  concluirmos  este  capítulo  de  análise,  podemos  afirmar  entre  os 

professores  personagens  das  narrativas,  a  ocorrência  de  um  sentimento  de 
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pertença a um corpo profissional – o magistério -, configurando-se a construção 

de identidade profissional coletiva, bem como a confirmação de sua identidade 

individual  permeada  pelas  singularidades  de  suas  histórias  de  vida  e  por 

características pessoais presentes no exercício da docência no âmbito de uma 

instituição federal de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Neste  estudo  concebemos  a  identidade  como  um  processo  mutável  e 

dinâmico  em  um  constante  vir-a-ser, no  sentido  de  transformação pela 

participação  em  diferentes  círculos  de  vivência,  em que  se  articulam  os  dois 

processos  identitários:  o  biográfico  e  o  relacional.  Através  de  nosso  “olhar 

investigativo”, situado no entrecruzamento de análise entre a identidade atribuída, 

proveniente dos processos formativos e profissionais, e a identidade para si -o ser 

professor-,  identificamos  singularidades  e  semelhanças  na  constituição  da 

identidade  dos  professores  narradores,  imersos   no  movimento  simultâneo de 

afirmação do UM e de transformação para ser o OUTRO (DUBAR, 1997). 

Na  concepção  dos  professores  sobre  como  tornar-se  ou  ser  professor, 

neste estudo, a identidade não é entendida como pressuposta, como dada, mas, 

sim,  como  se dando no  continuum processo  de identificação,  permeado  pelo 

movimento no qual o indivíduo está inserido como ser social e histórico.  Por isso, 

a compreensão da constituição da identidade com ênfase na individualidade, na 

significação das histórias de vida, garante as diferenças e a subjetividade de cada 

professor narrador.

Assim, este estudo evidencia que a identidade docente é (re)constituída e 

(re)significada  a  partir  do  momento  em  que  cada  professor,  por  meio  das 

lembranças evocadas, refaz as suas trajetórias pessoais e profissionais, trazendo 

à  tona  inúmeros  e  diferentes  sentidos  e  significados  atribuídos  às  referências 

pessoais e sociais,  às experiências vividas na família,   na escola,  à época da 

infância e da adolescência,  resultando, portanto, numa identificação satisfatória 

com a profissão docente na vida adulta. 
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Evidencia-se, também, que as concepções sobre o que é “ser professor” e 

a  imagem  de  si  mesmo  como  docente,  entremeadas  nas  histórias  de  vida, 

caracterizam-se  numa  dimensão  positiva  de  valoração  e  confirmação  de  uma 

identidade afirmadora como professor, originada nos processos de socialização 

primária e secundária, ou seja, nas significativas experiências pré-profissionais ou 

extra-oficiais vividas  em  suas  trajetórias  pessoais  e  profissionais.  Afirmamos, 

portanto, em acordo com Dubar (1997), que a identidade docente se constrói na 

continuidade  entre  a  “identidade  herdada  e  identidade  visada”  ao  longo  do 

processo de desenvolvimento pessoal e profissional na docência, configurando um 

saber-ser, um saber-fazer como processo identitário.

Essa certeza da consolidação de uma “atuação profissional” na carreira 

do magistério demarca a relação “identidade e sentimento”, ao identificarmos os 

modos de ser, de agir e fazer, de sentir,  expressos com emoção e afeto pelos 

professores narradores. Configura-se, assim, a especificidade desses professores 

que, ainda jovens, ingressam em cursos superiores na área “técnica”, mas, ao 

invés de atuarem profissionalmente nessa área, buscam o magistério e afirmam-

se como professores por profissão inicial. 

A nosso ver,  essa construção/ afirmação da identidade docente decorre de 

uma consciência dos professores refletida nas ações,  relações e identificações 

com o grupo social  e profissional,  no exercício da  profissão professor na qual 

estão inseridos. Isso significa que a auto-imagem como professor está imbricada 

nas  motivações,  nas  referências  pessoais,  nas  primeiras  experiências  na 

docência,  no  exercício  profissional  no  CEFET,  além  de  refletirem-se  nos 
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sentimentos de realização e satisfação, nas aspirações pessoais e profissionais, 

para  continuar  investindo  na  docência, com  base  em  suas  características 

pessoais, nos conhecimentos teóricos, nas interações vivenciadas na escola como 

alunos e professores. Há, portanto, uma estreita relação entre o que o professor é, 

como ele se vê e a forma como ele desempenha a sua função profissional. 

Consideramos  o  professor  como  “profissional  do  humano”  (ALARCÃO, 

1998;  NÓVOA,  1995;  TARDIF,2002),  que  se  responsabiliza  por  sua  atuação 

profissional docente de acordo com as singularidades que motivam o ser e o agir 

profissional. É fundamental, além das outras dimensões do conhecimento, como 

afirma Alarcão, “o conhecimento de si mesmo no que é, no que faz, no que pensa 

e no que diz” , especialmente, por refletir em cada professor a maneira de ser, de 

reconhecer-se  e  de  estar  na  docência.  Segundo  essa  autora,  “o 

autoconhecimento, que abrange a dimensão metacognitiva e metapráxica, é mola 

impulsionadora  de  seu  (do  professor)  desenvolvimento  pessoal  e  profissional” 

(ALARCÃO,In: VEIGA, 1998, p.104).

Consideramos a especificidade do docente de ensino técnico, com ênfase 

nos  saberes  da  experiência,  no  modo  como  cada  docente  se  formou  e  se 

apropriou  do  sentido  de  ser  professor  em  sua  vida,  no  processo  identitário 

configurado ao longo de sua trajetória escolar como aluno- colaborador-monitor, 

por  meio do  referencial  familiar  valorativo sobre o  que  é ser  professor,  enfim, 

sobre a sua história de vida no exercício do magistério. O que caracteriza esses 

sujeitos, primeiro, é o seu trabalho docente construído ao longo de sua trajetória 

como  professor  através  de  um  saber-ser e  de  um  saber-fazer  pessoais, 
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provenientes de suas experiências  pré-profissionais,  de um processo interativo 

com alunos, colegas e outros significativos, bem como do expressivo interesse em 

continuar estudando, visando uma atualização nos conhecimentos específicos de 

sua área técnica. 

Outra  característica  é  a  importância  atribuída  aos  saberes  didático-

pedagógicos para um melhor desempenho no cotidiano em sala de aula.  Essa 

atribuição se justifica quando os professores narradores reconhecem a “lacuna” 

nos cursos superiores das “áreas técnicas” no que diz respeito a uma formação 

pedagógica  que  os  prepare  para  atuarem na  docência.  Como afirma  Pimenta 

(2002),  “para  saber  ensinar,  não  bastam  a  experiência  e  os  conhecimentos 

específicos, mas se fazem necessários os pedagógicos e didáticos” (p.82). Nessa 

perspectiva,  afirma-se  o  professor  como  um  profissional produtor  de  sua 

identidade e de saberes e conhecimentos que mobiliza e constrói em sua trajetória 

pessoal  e  profissional,  garantindo,  assim,  a  legitimidade  da  docência  como 

profissão.

Nessa mesma direção, o estudo aponta a característica da docência na 

educação profissional, isto é, a exigência ao professorado em conciliar de forma 

equilibrada o seu envolvimento com as duas áreas de ensino: a docência e os 

conhecimentos técnicos, diante do reconhecimento de que o “bom professor” do 

ensino  técnico  é  aquele  que  em sua  atividade  docente  cotidiana  é  capaz  de 

“harmonizar duas performances”: uma como professor, com o domínio didático-

pedagógico, e a outra como profissional oriundo das áreas técnicas, necessitando 

estar  constantemente  atualizado  em  razão  dos  avanços  tecnológicos  e  das 
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mudanças no mundo do trabalho. Percebemos “identidades indefinidas” entre o 

domínio do saber técnico em defasagem com o saber pedagógico. 

Diante  destas  considerações,  reportamo-nos  à  questão  dos  saberes 

docentes, em que Tardif (2002) afirma que o “saber dos professores depende, por 

um lado, das condições concretas nas quais o trabalho deles se realiza e, por 

outro,  da personalidade e da experiência profissional dos próprios professores” 

(p.16). Identificamos uma compreensão ampliada dos professores da pesquisa, 

como sujeitos da produção do saber, interessados em criar as possibilidades para 

a  sua  construção  no  trabalho  docente,  ressaltando  a  dimensão  peculiar  à 

docência, aqui caracterizada como o “ato de ensinar” não numa perspectiva de 

transmissão de conhecimentos de forma “mecanicista, tradicional”, mas, sim, de 

forma criativa, reflexiva, interativa. 

Nessa caracterização perpassa a questão da formação profissional docente 

– inicial e continuada -, além de confirmar um processo articulado à valorização 

identitária  e  profissional  dos  professores  no âmbito  da  educação escolar.  Isso 

porque  a  docência  constitui-se  pelo  conjunto  de  conhecimentos  e  saberes 

adquiridos e produzidos no processo formativo institucional e na ação docente no 

contexto da escola. Por isso, é fundamental considerar na formação a “pessoa” e 

a “experiência  vivida”,  haja  vista  que os saberes docentes são construídos de 

modo dinâmico e permanente em um movimento que associa a exterioridade (o 

saber trazido do exterior) e a interioridade (o conhecimento) ao longo da trajetória 

pessoal e profissional  na docência (TARDIF, 2002).
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Diante  das  mudanças  decorrentes  do  novo  modelo  de  desenvolvimento 

econômico, socioeducacional e político, como vimos neste estudo, na formação 

docente é necessário considerar estudos e práticas que possibilitem a apropriação 

das diferentes formas de leitura e interpretação da realidade constituída em vários 

campos do conhecimento. Isso confirma a especificidade da ação docente como 

ação formativa intencional e sistematizada, configurando, assim,  a  (re)construção 

da identidade profissional docente. 

Nesse sentido, demanda uma educação de novo tipo, uma nova proposta 

pedagógica  e  outro  perfil  de  professor  para  a  educação  profissional  de  nível 

técnico, em especial nas instituições federais de ensino. Segundo Kuenzer (1999), 

trata-se  de  uma concepção  pedagógica  na  qual  o  professor  não  é  “um mero 

animador, competente para expor e cativar a atenção do aluno”. É fundamental 

considerar  o professor  como autor  e  ator  de saberes docentes com base nas 

leituras da realidade e no conhecimento dos saberes tácitos e experiências dos 

alunos, capaz de “[...] promover situações de (ensino e aprendizagem) para que 

os alunos transitem do senso comum para o comportamento científico” (p.170).

 Os  professores  narradores  da  pesquisa  atribuem  uma  valorização   à 

formação continuada nas duas áreas de atuação – conhecimentos específicos e a 

docência  -,  bem  como  a  aplicação  prática  dos  conhecimentos  adquiridos  à 

formação  de  “núcleos  de  pesquisa”  no  CEFET.  Desse  modo,  os  professores 

expressam uma concepção de educação engendrada na “relação entre homem e 

conhecimento”,  que  não  se  dá  mais  pelos  modos  de  fazer  pela  repetição  de 

procedimentos  rígidos,  estáveis,  mas,  sim,  como  uma  relação  que  envolve 
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atividades intelectuais, práticas pedagógicas e afetivas que só se desenvolvem em 

situações de aprendizagem a partir de interação significativa e permanente entre o 

aluno e o conhecimento. 

É  fundamental,  diante  dos  resultados  desta  pesquisa,   apontarmos   a 

responsabilidade  dos  sistemas  de  ensino  superior  formativo  de  profissionais 

formadores, no sentido de se considerar a formação mediante um conjunto de 

saberes com características próprias do fazer docente que definem a docência 

como  profissão.  Significa  pensar  na  profissionalização  docente  a  partir   de 

políticas e ações educacionais no âmbito do ensino técnico de acordo com um 

projeto  didático-político-pedagógico  que  considere  a  formação  docente 

continuada, na própria escola, não apenas como ações isoladas de capacitações 

específicas  nas  áreas  profissionais.  Implica  possibilitar  a  construção  de  uma 

carreira condigna, com independência e autonomia, do reconhecimento social e 

de um código de ética da profissão, da sistematização de um corpo sólido de 

conhecimento na área, tornando o professor um profissional consciente e atuante 

na  luta  contra  práticas  de  desprofissionalização  e  precarização  do  trabalho 

docente.

Esses  aspectos  ampliam  os  resultados  desta  pesquisa  para  outras 

questões que envolvam as condições externas e internas limitantes e favoráveis 

às expectativas e satisfações positivas e identificações afirmadoras da docência. 

Pode-se  indagar:  Qual  a  concepção  de  professor  e  do  trabalho  docente  dos 

gestores  e  daqueles  que  decidem  leis/decretos,  políticas  externas  sobre  os 

processos formativo e didático-político-pedagógicos necessários à formação e à 
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docência  no  âmbito  da  educação  profissional?  Como  articular  a  formação 

profissional - inicial e contínua, pessoal e institucional – como um processo de 

construção  dos  saberes  e  de  identidade  docente  a  uma  política  de 

profissionalização e valorização da profissão professor? 

Portanto, podemos nos aproximar de possíveis respostas às indagações e 

pressupostos iniciais desta pesquisa, ou seja, se os narradores  se tornaram  ou 

são professores ao longo de seus percursos pessoais e profissionais, encontrando 

respostas  permeadas  de  uma  valoração  positiva  afirmativa  do  que  estava 

“embutido” em cada professor. Entendemos  que é por meio de uma consciência 

reflexiva  sobre  os  diferentes  elementos  que  fundamentam  a  profissão  e  a 

integração na situação de trabalho que os professores constroem gradualmente a 

sua identidade profissional ao longo de sua carreira no magistério. 

Reconstruir trajetórias de vida significa, portanto, possibilitar recuperar os 

diferentes motivos e significados que os sujeitos atribuem às suas experiências no 

magistério e o modo como constroem e reconstroem suas identidades, reveladas 

na  dinâmica  das  interações  biográficas  e  profissionais  dos  professores  nas 

histórias de vida. 

Sem maiores  pretensões,  e  diante  do  caráter  infinito  “do  conhecimento 

humano”,  almejamos  contribuir  para  o  desenvolvimento  dos  docentes  no 

CEFETPE  a  partir  de  um  projeto  político-pedagógico  que  incorpore  em  suas 

atividades  educativas  estratégias  de  formação  contínua  e   constante 

(re)significação identitária. Pretendemos, ainda, chamar a atenção para a escola 

como espaço de formação interativa e dinâmica,  para a dimensão de ação do 
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trabalho docente, no qual os professores, de modo reflexivo, reflitam, ensinem e 

aprendam, produzam e se apropriem do conhecimento e dos saberes em seu 

cotidiano. 

Consideramos  esta  investigação  como  um  desafio  teórico  em  nossa 

trajetória profissional, ao trazermos para o centro do debate educacional  vozes 

afetuosas e emotivas de diferentes pessoas que, nas singularidades de suas 

histórias de vida, (re) significaram e afirmaram uma identidade profissional  na 

docência. 

Assim, finalizando, sem pôr fim, retomamos o pensamento referenciado no 

projeto de pesquisa, início deste estudo teórico-investigativo no mestrado: 

“Não se trata de descobrir e percorrer sozinho uma única 
vez uma pista. Mas de traçar e de concluir, para uso de muitos, 
uma larga pista” (LEBRET, In: Cunha, 1989, p. 153).
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ANEXO

Questionário para o perfil profissional dos professores.

Prezado(a) Professor(a):

Na condição de aluna do Mestrado em Educação da UFPE estou desenvolvendo um 
estudo sobre a Identidade Profissional Docente do Professor de Educação Profissional do  
CEFET-PE.

Como processo metodológico da  pesquisa necessito  coletar  informações  sobre a 
vida escolar, profissional e pessoal do professor para que possa traçar o perfil profissional 
do quadro docente desta instituição.

É importante salientar que os dados serão tratados com respeito e sigilo ético. Dessa 
forma  solicito  a  sua  colaboração  respondendo  a  este  Questionário,  e  antecipadamente 
agradeço sua disponibilidade, colocando-me à disposição para qualquer dúvida/conversa 
que tenham/queiram. 



225

Cantaluce Mércia F.P.B.Lima

Mestranda em Educação pela UFPE.

1. IDENTIFICAÇÃO                                                       Questionário nº__________ 
Nome:___________________________________________________________________

Idade________                        Sexo: ___________               Estado civil:_______________

Telefones – residencial:____________________ celular:___________________________

E-mail: __________________________________________________________________

(A sua identificação é colocada visando um contato posterior para validação dos dados 
coletados neste questionário, em momento algum, será divulgada no trabalho).

2. ESCOLARIDADE
a) Formação de nível Médio: 

[   ] Científico     [   ] Magistério    [   ] Supletivo  [   ] Técnico em ____________________

- Tipo de instituição: [   ] pública – municipal   [   ] estadual   [    ] federal   [   ] particular

- No curso Técnico, foi aluno do CEFET: [  ] Sim   [   ] Não -  Em que ano concluiu: 
__________ Qual o curso____________________________________________________

b) Formação de nível Superior:

- Qual o seu primeiro curso de graduação: _______________________________________

Ano de Conclusão: ___________

Tipo de instituição:  [   ] pública          [   ] particular  

c) Outro(s) curso(s) de graduação: _____________________________________________

Ano de conclusão:____________

- Curso de Licenciatura:  [    ] Sim     [    ] Não -                 Ano de conclusão: __________

Qual: ___________________________________________________________________

- Esquema I e/ou II: [   ] Sim       [    ]Não                  Ano de conclusão:____________

- Especifique em que: _______________________________________________________

d) Curso(s) de Pós-Graduação (concluídos e/ou cursando)

Especialização: __________________________________________________________

Tema da Monografia: _______________________________________________________

Ano de conclusão: ______________          Em curso [   ]

Mestrado: _______________________________________________________________
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Tema da Dissertação:_______________________________________________________

Ano de conclusão: ______________          Em curso [   ]

Doutorado:_______________________________________________________________

Tema da Tese: ____________________________________________________________

Ano de conclusão: ______________          Em curso [   ]

e) Outras formas de Formação Continuada (concluídas e/ou cursando):

Especifique ao lado de cada item o ano mais recente referente à sua participação, em:

Treinamento(s) no CEFETPE 

na área da docência (disciplina) [   ] Sim   [   ]Não   Quantos________      Ano :________

na área da sua graduação  [   ] Sim   [   ]Não     Quantos________              Ano :________

Aperfeiçoamento(s) no CEFETPE

na área da docência (disciplina)  [   ] Sim   [   ]Não      Quantos________   Ano:________

na área da sua graduação  [   ] Sim   [    ]Não           Quantos________   Ano:___________

Capacitação(ões) no CEFETPE

na área da docência (disciplina)  [   ] Sim   [   ]Não      Quantos________   Ano:________

na área da sua graduação  [   ] Sim   [    ]Não           Quantos________   Ano:___________

Cursos de extensão ou atualização ministrada por outras instituições

área da docência (disciplina) [   ] Sim   [   ]Não           Quantos________ Ano:__________

área da sua graduação  [   ] Sim   [   ]Não                     Quantos________ Ano:__________

Congressos
– área da docência (disciplina) [   ] Sim   [    ]Não             Ano:____________

- área da sua graduação [   ] Sim   [   ]Não                         Ano:____________

Seminários / Simpósios
– área da docência (disciplina)  [   ] Sim   [    ]Não    Ano:____________

- área da sua graduação  [   ] Sim   [   ]Não    Ano:____________

Encontros 
– área da docência (disciplina) [   ] Sim   [    ]Não    Ano:____________

- área da sua graduação  [   ] Sim   [   ]Não    Ano:____________

3. EXERCÍCIO PROFISSIONAL
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3.1.Na Docência no CEFETPE

- Qual o ano de ingresso na docência no CEFETPE (ou Escola Técnica):_______________

- Qual a forma de ingresso na docência no CEFETPE: 

[   ] concurso público    [   ] processo seletivo [   ] seleção interna   [   ] outra - especifique: 
_________________________________________________________________________

- Qual a sua Situação Funcional atual: Efetivo [    ]                          Substituto [    ]  

- Qual a Natureza do seu contrato de trabalho [   ] dedicação exclusiva        [   ] 40 horas     [ 
] 20 horas

- Qual a sua Carga horária semanal (hora/aula) no CEFET:_________________

- Qual(is) o(s) seu(s) Turno(s) de trabalho: [   ] manhã      [    ] tarde       [    ] noite

- Curso(s) técnico(s) que leciona: ______________________________________________

_________________________________________________________________________

-Área(s) profissional de vinculação do(s) curso(s): ________________________________
-Disciplina(s) que leciona:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- Você ocupa algum cargo/função no CEFET: [   ] Sim                 [   ] Não

Qual:

Há quanto tempo? ________________________

- Você participa ou participou de outras atividades além da docência no CEFET: [   ] Sim 
[   ] Não

Qual(is):__________________________________________________________________

- Você participou da reformulação dos Planos dos Cursos do CEFET: [   ] Sim   [   ] Não

- De que forma?____________________________________________________________

- Você realiza ou realizou pesquisa científica: [   ] Sim       [    ] Não

Ano/período: ___________________________________________

- De que forma essa pesquisa está relacionada à sua prática docente? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.2. Experiência(s) na Docência em outras instituições de ensino:

 Caso você tenha iniciado como professor em outra(s) instituição(ões), especifique abaixo:

- Ano de início da atividade como professor:_____________
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- Tipo de instituição: [   ] pública – municipal   [    ] estadual    [    ] federal     [   ] particular

- Nível de ensino:  [   ] Ens. Fundamental I     [   ]Ens. Fundamental II      [   ] Ens. Médio 
[   ] Ensino Técnico     [   ] outros: _____________________________________________

-Tempo (anos) de atuação neste nível de ensino: ___________

Você participou de processos de treinamento, capacitação nesta instituição?

[    ] Sim       [    ] Não   Em caso positivo explicite em que área, período, carga 
horária___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

- A(s) razão(ões) que o levaram a ingressar no magistério: 

- Você está lecionando ou exercendo atividade pedagógica em outra instituição de ensino?

[   ]Sim       [    ]Não.  Em caso positivo, especifique:       

A instituição____________________________________________________________

A atividade_____________________________________________________________

O nível de ensino:  [   ] Ens. Fundamental I     [   ]Ens. Fundamental II [   ] Ens. Médio  [   ] 
Ensino Técnico   [   ] Ensino superior     [     ]outros: ______________________________
Tempo de atuação nesta atividade: _______________
-Você participa de processos de treinamento, capacitação nesta instituição?

[    ]  Sim       [    ]  Não   Em caso  positivo  explicite  em que  área,  período,  carga 
horária__________________________________________________________________

- Qual o seu Tempo total (em anos) de exercício no magistério (CEFET + Outra instituição 
de ensino): ________________

3.3. Outra atividade profissional
- Você realiza outra atividade profissional relacionada ao(s) seu(s) curso(s) de graduação: 
[   ] Sim               [   ] Não. 

- Qual atividade: ___________________________________________________________

- Local de trabalho: _________________________________________________________

- Quantas horas semanais você dedica a esta atividade: ____________________________

3.4. Atividades de estudo e produção escrita, literária:

- Atualmente você está estudando: [   ] Sim    [    ] Não 
Curso: ___________________________________________________________________
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Nível: ___________________________________________________________________
-Você tem desenvolvido produções escritas, literárias?
[   ] artigos         Quantos?______________   Quais?_______________________________

[   ] projetos       Quantos?______________   Quais?_______________________________

[   ] apostilas     Quantos?______________   Quais?_______________________________

[   ] resenhas      Quantos?______________   Quais?_______________________________

[   ] outros – Quais? ________________________________________________________

[   ] não tem produção          

- As produções estão relacionadas à sua:  [   ] área de graduação    [   ] área da docência 
(disciplina)           [   ] área da educação 

- As produções foram apresentadas em eventos técnico-científicos?   [   ] Não       [   ] Sim 
Especifique o tipo de evento: _________________________________________________
Ano da apresentação ______________
-  As  produções  estão  publicadas?  [  ]  Não    [  ]Sim.  Especifique  em  que: 
_________________________________________________________________________
Ano da publicação ________________

4. ATIVIDADES DE CULTURA/LAZER

- Qual a programação cultural e lazer de sua preferência? 

[   ] leitura  [   ] cinema   [   ] teatro    [   ] exposição de arte  [   ] paraia  [    ]bares [   ] 
shopping    [    ] outros – 
Especifique:______________________________________________________

- Dentre as atividades culturais e de lazer acima mencionadas, qual (is) você costuma 
realizar com freqüência? 
_____________________________________________________________

- Você costuma ler com freqüência? [   ] Sim    [   ] Não.     

Em caso positivo indique o (s) tipo (s) de leitura – Qual a freqüência:  

[   ] acadêmica             [   ]semanal     [   ]quinzenal     [    ]mensal

[   ] jornalística            [   ]semanal     [   ]quinzenal     [    ]mensal

[   ] técnica                  [   ]semanal     [   ]quinzenal     [    ]mensal

[   ] literária                 [   ]semanal     [   ]quinzenal     [    ]mensal

[    ] ficção                   [   ]semanal     [   ]quinzenal     [    ]mensal

[    ] pedagógica          [   ]semanal     [   ]quinzenal     [    ]mensal

[    ]outras. 
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- Nos últimos 2 anos você leu algum livro?  [     ]Sim    [    ]Não  Se positivo especifique 
quais_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES SOCIAIS

- Você participa de entidades sociais?  [    ] Sim   [    ] Não 

[   ]Associações de bairro [   ] Organizações sociais  [   ] Partidos Políticos [   ] Religiosa

[   ] Outros: _____________________________________________________________

Há quanto tempo (anos) participa:_________________________

- Você é associado(a) a algum órgão de classe, ou científico? [   ] Sim      [   ] Não. Qual?

[   ] Associação docente     [   ] Associação profissional               [   ] Associação científica 
[    ] Conselho Regional      [    ]Outros_______________________________

Há quanto tempo (anos) participa:_________________

- Você é sindicalizado?    [   ] Sim     [   ] Não                Porque?______________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 [   ] Sindicato docente            [   ] Sindicato profissional  - (graduação)

Há quanto tempo (anos) participa:_________________

- Você participa de outros movimentos sociais ligados à docência e/ou a sua área de 
graduação: [   ] Sim     [   ] Não 

Qual:____________________________________________________________________

De que forma se dá sua participação? 
_________________________________________________________________________
Há quanto tempo (anos) participa:_________________

6.PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Caro(a) Professor(a)
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        O  objetivo  da  minha  pesquisa  é  compreender  como se  constitui  a  Identidade 
Profissional Docente do Professor de Educação Profissional dos cursos de nível técnico no 
CEFETEPE.  Para  tal,  utilizaremos  Entrevista  semi-estruturada  com “História  de  vida”, 
proporcionando ao professor(a) o relato sobre a  sua trajetória  pessoal e profissional no 
exercício da docência.

         Ressaltando  a  importância  da  dinâmica  interativa  que  se  estabelece  entre  a 
pesquisadora  e  os  sujeitos  da  investigação,  assumimos  o  compromisso  ético  que  nos 
garanta  um  diálogo,  reflexão  e  interpretação  científica  da  realidade  em  estudo.  Nesse 
sentido,  temos a  satisfação de  convida-lo(a) para participar das entrevista como  sujeito 
dessa pesquisa. De acordo com a sua disponibilidade e interesse, confirme abaixo;

                            Aceita participar:  [     ] SIM           [    ] NÃO

 

Muito obrigada!!
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