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RESUMO 

ROQUETE, Débora Samanta Henriques. Identidade docente: as experiências do início da 

docência e sua influência no processo identitário. Brasília/DF: Faculdade de Educação da 

Universidade de Brasília. Dezembro, 2014.  

 

O presente trabalho versa sobre a construção da identidade docente a partir das experiências 

do período inicial da docência. A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública do 

Distrito Federal, localizada especificamente na cidade de Planaltina.  O objetivo central deste 

trabalho é investigar as experiências do período inicial da docência e sua influência na 

construção da identidade docente na perspectiva de professores atuantes dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental de uma escola pública localizada no Distrito Federal. Para tanto, buscou-

se resgatar teoricamente os elementos que permeiam a temática, utilizando autores como: 

Dermeval Saviani, Maurice Tardif, Iria Brzezinski, Jorge Larrosa, Emilia Lima de Freitas, 

entre outros.  A pesquisa refere-se a abordagem qualitativa, constituindo-se como pesquisa de 

campo de cunho exploratório. A fim de obter os dados, foram realizadas entrevistas com dez 

(10) docentes da referida escola, além de questionários com o intuito de traçar o perfil dos 

participantes. Os relatos obtidos por meio das entrevistas foram dispostos em cinco (5) 

categorias interligadas que propiciaram a reflexão acerca do caráter diverso e complexo do 

processo identitário. Através das falas dos entrevistados pode-se constatar que as experiências 

do início de carreira marcam a identidade dos professores, pois refere-se a primeira 

experiência frente à profissão, que possibilita aos docentes uma constante 

reflexão/construção/reconstrução/transformação de sua prática, formação e identidade 

docente. Considerando a construção da identidade docente como processo complexo e 

singular infere-se que esta não é um dado estático, não é definitiva e nem tampouco 

controlável. Mas um processo dinâmico, construído através dos movimentos individuais, 

sociais, profissionais e culturais no contexto em que o docente encontra-se inserido.  

 

Palavras-Chave: identidade docente; formação docente; experiência; início da docência.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work aimed to study the construction of teacher identity from the experiences of the 

early period of teaching. The research was conducted in a public school in the Federal 

District, located specifically in the city of Planaltina. The main objective of this work is to 

investigate the experiences of the early period of teaching and its influence on the 

construction of teacher identity in view of active teachers of First Grades of Primary School in 

a public school located in the Federal District. Therefore, theoretically it also pursued the 

elements that permeate this theme, using authors as: Dermeval Saviani, Maurice Tardif, Iria 

Brzezinski, Jorge Larrosa, Emilia Lima de Freitas, among others. The research refers to 

qualitative approach, establishing itself as exploratory field research. Ten (10) interviews 

were conducted in the mentioned school and some questionnaires to outline the profile of the 

participants. The reports obtained through the interviews were arranged in five (5) categories 

intertwined that led to the reflection on the diverse and complex character of the identity 

process. Through the interviewees' statements can be seen that the early career experiences 

mark the identity of teachers, because the first experience refers forward to the profession, 

which allows teachers a constant reflection / construction / reconstruction / transformation of 

their practice, teacher education and identity. Whereas the construction of teacher identity as 

complex and unique process it appears that this is not a static data is not definitive and nor 

controllable. But, it is a dynamic process built through the individual, social, professional and 

cultural movements in the context in which the teacher is inserted. 

 

Keywords: teacher identity; teacher training; experience; early teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho constitui-se em três momentos que são interligados, sendo 

assim estruturados: 

Momento I (Memorial): esse momento destina-se para uma breve explanação 

sobre momentos fundamentais em minha trajetória escolar e acadêmica, refletindo sobre as 

experiências que a marcaram e a sua influência na escolha do curso e do tema da presente 

pesquisa;  

Momento II: refere-se à pesquisa propriamente dita, sendo organizada em 

Introdução, Referencial Teórico, Metodologia, Análise Reflexiva e Considerações Finais. 

Considerando a questão de pesquisa – a influência das experiências do início da docência no 

processo de construção da identidade docente – busca-se problematizá-la e discuti-la tendo 

como pressupostos o referencial teórico e as informações obtidas por intermédio das 

entrevistas; 

Momento III (Perspectivas Profissionais): diz respeito as minhas perspectivas 

profissionais após a conclusão do curso de Pedagogia, e à reflexão de sonhos e projetos que 

perpassam não somente a minha vida profissional e acadêmica, mas abarca as perspectivas 

pessoais que interligadas visam contribuir com transformação real da educação. 
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MOMENTO I 

MEMORIAL EDUCATIVO 

 

[...] Porque a pessoa é, em todo o tempo, ainda nascente. 

Ninguém segue uma única vida, todos se multiplicam em 

diversos e transmutáveis homens. (Mia Couto, trecho do 

livro “A menina sem palavra”, p. 41) 

 

A escrita do memorial educativo requer uma reflexão aprofundada sobre todas as 

trajetórias presentes neste processo de construção contínua. Logo, a sua elaboração não é tão 

simplória quanto parece, visto a carga histórica que enriquece e define todo o meu processo 

educativo. Portanto, nas próximas linhas, trago uma pequena fração dessa construção, visto 

todo o caminho que ainda irei percorrer. 

Meu nome é Débora Samanta Henriques Roquete, tenho 20 anos e nasci em 

Planaltina – DF, local em que resido até o presente momento. Sou fruto da mistura de uma 

paraibana com um mineiro, Salete e Edison, pessoas com formas completamente diferentes de 

pensar, e essenciais em minha vida. Tenho irmãos somente por parte de pai, totalizando 

quatro, sendo a caçula e a única mulher. Ressalto a importância de minha avó materna Maria 

(in memorian), que apesar de somente cinco anos diários de convivência, foi imprescindível 

para a minha construção como ser humano e, assim, resvalou na minha constituição 

educativa. Atualmente, moro com minha mãe, minha tia Pedrina e meu avô José Henrique. 

Acredito ser essencial citá-los, visto que há trinta anos minha mãe cuida de minha avó 

(enquanto presente), meu avô e duas tias diagnosticadas com Esquizofrenia, sendo que uma 

delas reside em um lar de idosos há cerca de um ano. Durante toda minha vida presenciei os 

cuidados e a dedicação de minha mãe para com todos, mesmo sem o apoio de grande parte da 

família, e essas experiências significaram imensamente para minha constituição como 

acadêmica e como sujeito. Carrego valores e experiências fundamentais para minha atuação 

como pedagoga, que certamente enriquecerão a minha ação profissional e a minha relação 

com os educandos e toda a comunidade educativa.  

O meu processo educativo iniciou-se quando tinha dois anos e meio de idade, 

quando ingressei na Educação Infantil de uma escola privada (Centro Educacional Batatinha) 

próxima de minha casa, pois minha mãe precisava trabalhar. Segundo relatos, minha mãe 

ficou muito apreensiva, pois não sabia qual seria a minha reação no primeiro dia de aula, 
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quando ficaria sozinha com pessoas fora do meu convívio social habitual. Mas, para a 

surpresa de todos, fiquei extremamente animada e me despedi tranquilamente de minha mãe, 

sem choros e prolongamentos. Entretanto, ela permaneceu ansiosa com esse momento de 

ingresso nessa nova etapa. Ao final do dia letivo – quando foi buscar-me na escola – 

perguntou à professora como eu tinha me comportado nessa nova situação, e ela respondeu 

que me adaptei muito bem ao primeiro dia de aula. Ao chegar em casa, conversamos sobre o 

meu dia, em que afirmei ter gostado muito, pois tínhamos trabalhado com a escrita e o 

desenho. A partir daquele momento, todos os dias indagava a minha mãe se iria me levar para 

a escola, sendo que desde o primeiro dia gostei de freqüentá-la e de adquirir novos 

conhecimentos. 

Não me recordo claramente do período da Educação Infantil, mas segundo relatos 

de minha mãe, todos os dias sentávamos para conversar sobre o que fizemos durante o dia, em 

especial o que foi feito na escola. Nesses diálogos, eu apresentava tudo o que fiz, que gostei e 

não gostei no decorrer do dia, e sempre com muito entusiasmo sobre a escola e as atividades 

desenvolvidas. Uma das poucas coisas que me recordo refere-se às brincadeiras em sala, no 

parque e na piscina – momentos que aguardava ansiosamente – além das rodas de conversa e 

socialização com os colegas. Nessa escola, a Educação Infantil era dividida em: Maternal, 

Jardim I, II e III (correspondente ao primeiro ano do Ensino Fundamental), nela cursei essas 

quatros etapas. 

Nos períodos referentes ao Maternal, Jardim I e II, as recordações que tenho são 

as citadas anteriormente, mas no Jardim III tenho lembranças mais profundas. Nesse período, 

a turma era bem pequena (seis crianças), o que facilitou muito a interação entre alunos – 

alunos e alunos – professoras. Lembro-me claramente de todos os colegas de turma e suas 

características, assim como,das professoras que tive nesse momento. A professora Laudenize 

marcou muito esse período de minha vida - com sua simpatia, atenção e doçura para com os 

alunos – além de outras características que marcaram a sua prática docente. Entretanto, ela 

teve que se ausentar devido à licença maternidade, e a professora Rosélia a substituiu 

primorosamente. Nesta série, também tínhamos aulas de inglês durante uma hora por semana, 

na qual não me lembro o nome da professora, mas que era filha do diretor da escola. 

Infelizmente, não recordo sobre o meu processo de alfabetização - que ocorreu no Jardim I e 

II – acredito que decorre da minha entrada tão nova na escola. 

Após o período da Educação Infantil, ingressei em uma escola pública (Escola 

Classe 10 de Planaltina - DF) que até hoje é localizada ao lado da escola anterior, situadas na 

rua próxima a minha casa. Assim, comecei a cursar os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
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ingressando na 1ª série. Porém, por volta de abril do ano letivo realizei uma prova para 

avançar uma série, visto que a professora identificou que eu já havia aprendido anteriormente 

o que estava sendo e seria estudado durante o ano. Assim sendo, fiz a prova e fui aprovada 

para avançar para a 2ª série, em que a professora Ádiva ministrava as aulas, e também marcou 

a minha trajetória escolar, especialmente, com seu acolhimento e compreensão para comigo. 

Esse foi um momento marcante, pois a recepção por parte dos colegas de sala não foi tão boa, 

mas ao longo do ano interagimos e fomos nos aproximando. 

Na Escola Classe 10 de Planaltina – DF, cursei todo o período dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, sendo que na 3ª e 4 ª série tive aulas com as professoras Angela e 

Cleonice, respectivamente. Lembro-me que a professora Angela estava grávida e quando eu 

chegava em casa, como de costume ia brincar de escolinha, mas nessa época, eu imitava todos 

os seus trejeitos enquanto gestante, principalmente a sua mania de mascar uma bala de 

chiclete Trident todas as aulas – o cheiro desta goma me remete aquele período. Já na 4ª série 

lembro-me com muito carinho dos meus colegas, dos quais mantenho contato com alguns até 

os dias atuais. A professora Cleonice também foi uma excelente professora, com sua rigidez e 

compreensão, sendo querida por toda a turma.  

Ao concluir a 4ª série, ingressei em outra escola pública, atualmente denominada 

Centro Educacional 03 de Planaltina – DF, na qual permaneci até a conclusão do Ensino 

Médio. A entrada nesta escola em particular foi um período complicado de adaptação, 

considerando a diferença de professores e disciplinas em relação aos anos iniciais, a transição 

e afastamento dos colegas, mas também, pela minha idade. Assim, como eu havia pulado uma 

série, sempre fui mais nova que os meus colegas de turma e isso gerou desconforto e 

insegurança, pois me não me sentia acolhida naquele ambiente. Mas, com o decorrer do ano 

letivo e dos posteriores, fiz colegas e construí amizades que mantenho até hoje. Nas séries 

finais do Ensino Fundamental, uma professora, em especial, marcou o meu trajeto: Maria 

Salete. Além de carregar o mesmo nome que minha amada mãe, ela sempre me apoiou e 

incentivou em tudo o que fazia, apesar de ter uma postura extremamente rígida com a turma, 

me conquistou com sua essência que pude conhecer. Outra professora essencial foi a Thais 

Jácome, que ministrava a disciplina de Educação Física, e que sempre me apoiou e incentivou 

a alcançar novos horizontes. Sua delicadeza e simplicidade para com os alunos me cativaram, 

além das palavras de incentivo que proferia para comigo. Lembro-me bem de seus elogios e 

palavras como: “Você pode ir muito além, pois é uma aluna muito esforçada, inteligente e 

dedicada!”. 
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No final do Ensino Fundamental, como a professora Maria Salete me conhecia 

desde a 5ª série e percebia o meu gosto pela escrita, me encaminhou para um projeto voltado 

para a escrita em outro colégio, no qual realizei nos períodos inversos das aulas diárias. Neste 

projeto conheci a pedagoga magnífica Marta Margareth – uma docente extremamente 

competente e uma pessoa querida em minha vida pessoal e educacional – que me apresentou a 

literatura de uma forma mais aprofundada em relação ao conhecimento que já possuía. Neste 

período escrevi diversas poesias, poemas, frases e crônicas, que guardo até os dias atuais. 

Com esses trabalhos, participei de alguns eventos e tive trabalhos publicados em livros, 

acredito ter sido nessa fase que o meu gosto pela escrita intensificou-se, visto que já era 

apaixonada pelas palavras.  

No Ensino Médio, permaneci nesse projeto somente no 1º ano, pois comecei a me 

dedicar ao vestibular e à escola em geral. O Ensino Médio foi um momento marcante em 

minha vida, devido às amizades fortalecidas e aos professores excepcionais. Na maioria das 

disciplinas, foi utilizada a metodologia tradicional, marcada pela memorização e imposição de 

regras. Porém, alguns professores diferenciavam-se pelo seu ensino e socialização com os 

alunos e nos permitiam refletir sobre a educação e a sociedade em geral. Foram docentes 

essenciais para minha construção pessoal e acadêmica, sendo eles: Fabio Bitar, Pedro Emilio, 

Tatiana, Débora Raquel, Thais Jácome e Adriana. Destaca-se que cada um merece uma 

homenagem especial - porém esse espaço não seria suficiente – mas reitero a essencialidade 

de cada um em meu processo educativo, assim como os citados anteriormente. 

No ano de 2009 ingressei em um curso preparatório para a 2ª etapa do PAS no 

Colégio Notre Dame, acompanhada de um grupo de amigos. Na primeira etapa, eu fui muito 

bem, tendo me preparado através de grupos de estudo com alguns colegas e com as aulas 

cotidianas. Nesse curso, aprendi muitas coisas que nunca havia estudado na escola, o que me 

preocupava e vi mais claramente a defasagem do ensino. Então, fiz o curso por alguns meses 

e, ao fazer a prova da segunda etapa do PAS, o meu desempenho foi um pouco inferior ao do 

ano antecedente. Entretanto, mantive a calma e o foco, frutos do apoio incondicional de minha 

família – especialmente, de minha mãe - em relação ao meu futuro e às escolhas que seriam 

feitas.   

Ao fazer a terceira etapa do PAS e a inscrição para o vestibular, iniciei as 

reflexões para a escolha do curso. Durante todo o Ensino Médio, estava decidida a cursar 

Psicologia, porém, estava insegura pelo fato de ser muita nova e por talvez estar fantasiando o 

curso. Logo, pesquisei em vários sites - especificamente, o da UnB - sobre cursos que 

tivessem em sua base a Psicologia, então encontrei o curso de Pedagogia. As minhas 
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concepções eram baseadas no senso comum, de que pedagogas apenas ministravam aulas e 

nada mais. Assim que encontrei as informações que me mostraram o inverso, fiquei 

extremamente empolgada e feliz, pois tinha encontrado um curso que unia grandes paixões: 

psicologia, sujeitos e educação. Entende-se educação nas suas mais diversas manifestações, 

seja formal ou não-formal. Assim sendo, fiz as duas provas (vestibular e PAS) com inscrição 

para o curso de Pedagogia, além da prova do ENEM. Os resultados do PAS e ENEM foram 

disponibilizados primeiro, não consegui aprovação pelo primeiro e fiz a inscrição para o 

PROUNI. No dia 4 de fevereiro de 2011, às 17:00 h, foi disponibilizado o resultado do 

vestibular e constatei que havia sido aprovada em 1ª chamada. Entretanto, não acreditava que 

havia passado e verifiquei inúmeras vezes o meu nome – destaca-se que minha mãe sempre 

serena – estava ao meu lado neste momento. 

No meu processo educativo da Educação Básica, sempre me destacava devido às 

notas e desempenho nas atividades, o que me fez ganhar prêmios de aluna destaque e coisas 

similares. Apesar de sempre gostar de estudar, a aprovação na UnB não foi uma conquista 

exclusivamente minha, mas de todos que contribuíram para que esse sonho se tornasse 

realidade. Considerando que, no ano de minha aprovação, a escola havia sido listada entre as 

piores do Distrito Federal, o meu ingresso na universidade e de outros colegas mostra que os 

problemas enfrentados pela escola não atingiram os nossos sonhos e a nossa vontade de 

evoluir. Atualmente, o Centro Educacional 03 mostra-se cada dia mais atraente e bem visto 

pelos membros da comunidade, destacando o trabalho árduo de todo o corpo escolar, para 

alcançar os objetivos e, assim, propiciar um ambiente de construção e produção do 

conhecimento. 

[...] O bem – humorado respeita as certezas, mas as 

transcende. Só assim o sujeito passa a se divertir com o 

imponderável da vida e a tolerar as suas dificuldades. 

(Martha Medeiros – trecho do livro “Feliz por nada” , p. 

94) 

 

No dia 21 de março de 2011, aos dezesseis anos de idade, iniciou-se o período 

fascinante de minha vida pessoal e acadêmica, que por sua vez foi marcado por alegrias e 

dificuldades, descobertas e desafios, insônias e gargalhadas – enfim, experiências e vivências 

– que constituem minha história. Ao efetivar a matrícula, e assim que tive acesso às 

disciplinas que iria cursar, visitei novamente a UnB em busca das salas para evitar me perder 

nos primeiros dias letivos. Assim, no primeiro dia, estava muito apreensiva em relação aos 



22 

 

 

trotes, mas descobri que, no nosso curso, o trote era diferenciado, livre de violências e 

exposições vexatórias.  

O primeiro semestre foi marcado pelas descobertas e primeiros passos da 

formação, tive professores excelentes e diferenciados quanto à forma de trabalhar, e pude 

conhecer minhas companheiras de curso e momentos que o constituíram. A disciplina de 

Oficina Vivencial, ministrada pelo professor Armando, foi muito importante para nos 

conhecermos e ao ambiente universitário, um espaço em que compartilhamos os mais 

diversos sentimentos em forma de palavras, gestos, músicas e até lágrimas. Nas outras 

disciplinas, pude conhecer inicialmente questões da psicologia, filosofia, antropologia e da 

história da universidade. A disciplina de Projeto 1, ministrada pela professora Maria Zélia, foi 

essencial, pois pudemos conhecer questões mais técnicas que permeiam a universidade, assim 

como, sobre regras de normatização de trabalhos (ABNT) e questões históricas sobre a 

educação em geral. Foram disciplinas que me empolgaram ainda mais com o curso e com o 

que viria pela frente. 

A partir do segundo semestre, ganhamos mais autonomia, pois já pudemos 

escolher as disciplinas que queríamos cursar, assim como horários e docentes. Nesse semestre 

tive o primeiro contato com a sala de aula através da disciplina Educando com Necessidades 

Educacionais Especiais ministrada pela professora Fátima Vidal, na qual devíamos realizar 

uma observação em escolas inclusivas. Ao realizar essa atividade, fiquei encantada com a 

profissão professor e com as diversas possibilidades presentes em sala de aula. Outra 

disciplina marcante foi ministrada pelo Renato Hilário denominada Projeto 2, na qual foram 

apresentados os projetos presentes no curso, além do projeto político pedagógico e das várias 

áreas de atuação do pedagogo. Esses dois professores, Fátima e Renato, nos proporcionaram 

uma formação extremamente humana e diferenciada do que estávamos acostumados na 

educação básica.  

No terceiro semestre, começou a procura de um projeto 3 que mais se 

identificasse com os nossos objetivos, assim, ingressei no projeto de Orientação Educacional 

Profissional ofertado pela professora Hélvia Leite, contando com o auxílio da professora 

Maria da Conceição. Foi um período de dois semestres (Fases 1 e 2) com experiências e 

estudos que me auxiliaram a clarear o curso que daria para os meus projetos. Com a saída da 

professora Hélvia para um período de licença, a professora Conceição ficou conosco durante a 

segunda fase, que foi mais focada para a Orientação Profissional. Logo, percebi que não era a 

minha área de interesse e fui à procura de um projeto que abordasse a questão da orientação 

educacional. Através de uma colega de curso, descobri o projeto de Gestão e Políticas 
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Públicas da professora Nara Pimentel, logo conversei com ela para saber se abordava o tema 

desejado. A professora Nara foi extremamente acolhedora e explicou-me que a orientação 

educacional também estava incluída na gestão da escola, e assim, me adotou em seu projeto. 

Assim sendo, iniciou-se um percurso de estudo teórico (Projeto 3 – Fase 3) e 

posteriormente, da prática realizada através do Estágio Supervisionado. No quinto semestre, 

cursei a disciplina Processo de Alfabetização em que realizei uma observação na turma de 1º 

ano. Neste momento deu-se início a uma relação recíproca de acolhimento e empatia. Gostei 

muita da prática da professora Irene e da turma, então pedi licença para freqüentar as aulas 

mais vezes, sem interesses acadêmicos. Assim, freqüentei diversas vezes as aulas e auxiliei a 

professora em suas atividades, criando um laço com aquela turma e a docente. Nos semestres 

posteriores, me inscrevi no Projeto 4 (Fases 1 e 2 ) que se referem ao estágio, e como já havia 

tido contato com essa turma, conversei com a professora Nara e realizei a minha prática 

pedagógica na mesma turma.  

Através do estágio supervisionado pude perceber diversas questões da prática 

pedagógica, dos desafios da sala de aula e da formação do educador. Assim sendo, comecei a 

clarear sobre o meu objeto de estudo no TCC: os anos iniciais da docência. O interesse surgiu 

através dessas experiências e vivências do estágio em que comecei a questionar a formação 

docente e os desafios presentes no ingresso na docência. Com o decorrer do tempo, fui 

afunilando o meu tema de TCC, através de vários momentos vivenciados na Faculdade de 

Educação. No sétimo semestre, participei da II Encontro da comunidade FE – Reformulando 

o currículo, foi uma experiência incrível, pois pude refletir sobre questões que permeiam a 

nossa formação docente com as palestras, os diálogos e as discussões. A palestra do Antonio 

Nóvoa foi extremamente esperada por mim, visto que é uma referência na área de formação 

de professores, e assim, pude conhecer alguns dilemas internacionais expostos por ele nesta 

temática. 

Ainda no sétimo semestre da graduação, conheci a professora Shirleide Cruz 

através de colegas de curso, e assim, resolvi me inscrever no ProIC com a mesma, com o tema 

de pesquisa sobre o início da docência no contexto da polivalência. Considerando a 

abordagem da pesquisa, que se aproxima um pouco do TCC, pude adquirir novos 

conhecimentos que me fizeram me apaixonar ainda mais pela área de formação docente. 

Juntamente com a pesquisa, fui convidada pela professora Shirleide a participar do GEPFAPe 

(Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Formação e Atuação de Pedagogos/Professores) 

ministrada por ela e pela professora Kátia Curado. Com os encontros do grupo, pude 
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aumentar o meu leque de conhecimentos, aprimorando as minhas concepções e enriquecendo-

me com novos teóricos e perspectivas.  

Com as leituras sobre o início da docência para afunilar o tema e com as reflexões 

do estágio supervisionado, deparei-me com a questão da identidade docente que, por sua vez, 

é construída a partir da prática. Então, surgiram questões sobre as experiências do início da 

docência e a sua influência na identidade docente, além da formação inicial e os subsídios 

para enfrentar os dilemas presentes na atuação docente. Ao ter o tema totalmente definido, 

começamos a delinear a pesquisa e as questões que a permeiam, da qual derivou o presente 

trabalho. 

Durante todo o meu trajeto no curso de Pedagogia, participei de palestras, 

seminários, discussões teóricas e informais, enfim, vivenciei momentos que constituem todo o 

meu processo educativo, o qual não se restringe à sala de aula. A Universidade de Brasília me 

proporcionou experiências únicas e instigadoras, mas ainda saio com um gosto de quero mais. 

Todas as disciplinas cursadas foram extremamente importantes para minha formação, desde 

as que não me provocaram muitas reflexões até as que me encheram de entusiasmo e 

esperanças. Neste sentido, acredito que todo o conhecimento é válido, desde a mais simples 

informação até os grandes estudos, enfim,em suas particularidades geram aprendizado.  

Portanto, tenho clareza de que ingressei no curso de uma forma e agora me 

despeço (temporariamente) completamente renovada, com novas perspectivas e com novos 

caminhos a trilhar. O curso me proporcionou muitas reflexões acerca do que é educação, nas 

quais ampliei minhas concepções e desejo ampliar e refletir ainda mais, juntamente com a 

minha prática, seja no ambiente formal ou informal. Tenho a consciência de que uma 

educação de qualidade não será alcançada instantaneamente, mas através de esforços e lutas 

diárias para melhorar cada dia mais a situação educacional no país. Portanto, concluo este 

memorial com a incerteza do futuro, no qual mais linhas serão escritas em meu processo 

educativo/acadêmico. Assim sendo, trago um trecho do livro “Pedagogia da Autonomia” que 

reflete um dos meus desejos para o futuro, que todos os conhecimentos adquiridos em minha 

formação inicial e continuada não fiquem somente nas palavras, mas que eu possa praticá-las, 

refletir e aperfeiçoar as minhas ações em prol de uma educação de qualidade. 

“[...] As qualidades ou virtudes são construídas por nós no 

esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o 

que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a 

distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas 

virtudes indispensáveis – a da coerência.” (Paulo Freire, p. 

63) 



25 

 

 

MOMENTO II – MONOGRAFIA 

INTRODUÇÃO 

É importante caracterizar o que se entende por início da docência. O início da 

docência constitui-se como momento fundamental na profissão, visto que é neste período que 

o docente ingressante vivencia momentos conflituosos, descobertas e desafios no que tange à 

profissão. Lima (2006) afirma que é neste período que ocorrem as principais marcas na 

identidade profissional de cada docente, assim como ocorre a transição da posição de discente 

para docente. 

Além disso, é fundamental definir o que se caracteriza como identidade docente, 

que, segundo Paganini da Silva (2006), caracteriza-se como um processo contínuo, 

influenciado pelas trajetórias individuais e sociais dos sujeitos, sendo marcada pela imagem 

que se tem da profissão. O processo de construção da identidade docente não se esgota, assim 

como não se paralisa, mas trata-se de um movimento contínuo e complexo, sendo marcado 

pelas influências internas e externas à profissão e ao docente. Na busca pela reflexão acerca 

da identidade docente e dos elementos que a permeiam, pesquisou-se autores como Maurice 

Tardif, Antonio Nóvoa, Iria Brzezinski, Jorge Larrosa, Emilia Lima de Freitas, Antonio 

Ciampa, entre outros. 

Outro conceito importante a ser destacado é o de experiência. As experiências do 

início de carreira fundamentam o processo da docência, pois caracterizam-se como a primeira 

experiência frente à profissão. Optou-se pelo conceito apresentado por Larrosa (2014) ao 

afirmar que a experiência é aquilo que nos passa e que nos toca, capaz de transformar e 

formar.  

Considerando o início da docência como momento crucial para o decorrer da 

carreira docente, tem-se como questão de pesquisa: como as experiências do período inicial 

da docência influenciam na construção da identidade docente? Para tanto, utiliza-se como 

referencial teórico autores que discorrem sobre a formação de professores, início de carreira, 

identidade docente e experiência.  

A escolha deste tema deu-se a partir das observações realizadas no estágio 

supervisionado, em que surgiram reflexões acerca dos dilemas enfrentados no início de 

carreira. Além disso, ao presenciar as dificuldades e os desafios presentes em sala de aula, 

pude refletir sobre a complexidade da profissão docente e, consequentemente, a dificuldade 

que marca o ingresso na profissão. Partindo do pressuposto de que esse período é fundamental 
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para o decorrer da carreira e para a construção da identidade docente, originou-se a questão 

central desta monografia. 

Assim sendo, justifica-se essa pesquisa no intuito de ampliar os estudos referentes 

à temática do início de carreira e da identidade docente, visto que são desenvolvidas poucas 

pesquisas na área. A identidade e o início de carreira como elementos essenciais para a 

profissão docente merecem o desenvolvimento de mais estudos e reflexões, tendo em vista 

que o professor não é algo mecânico que apenas transmite conteúdos, mas um sujeito repleto 

de singularidade e inserido em determinado contexto. 

Por se tratar de um tema complexo e plural, em alguns momentos, utilizam-se 

autores que contrastam em suas concepções, mas que se complementam no contexto deste 

trabalho. Sendo a identidade um conceito polissêmico e um processo complexo, não há como 

refletir sobre este processo utilizando apenas uma vertente teórica, mas sim alguns 

pressupostos teóricos que nos possibilitem compreender um processo dinâmico e subjetivo. 

Tendo em vista a questão que resultou na presente pesquisa, têm-se os seguintes 

objetivos: 

Objetivo Geral: 

- Investigar as experiências do período inicial da docência e sua influência na 

construção da identidade docente na perspectiva de professores atuantes dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Refletir sobre a formação de professores no Brasil a partir do histórico da 

formação docente; 

- Identificar as principais características da profissão docente enfrentados no 

início da docência; 

- Refletir sobre a importância dos saberes e das experiências do início da profissão 

na construção da identidade docente; 

- Identificar a construção da identidade docente a partir da singularidade de cada 

sujeito.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: REFLEXÕES SOBRE A 

FORMAÇÃO INICIAL E O PANORAMA CONTEMPORÂNEO 

 Segundo pesquisas, a formação de professores no Brasil desde seus primórdios 

sofre com a influência externa - tanto européia quanto americana - em suas metodologias e 

concepções de ensino. Historicamente, houve a preocupação intensa com as questões mais 

técnicas do que pedagógicas no foco desta formação. Pode-se afirmar que atualmente ainda há 

recorrência de reflexões e discussões acerca da metodologia e abordagem da formação inicial 

e continuada dos profissionais da educação. 

A trajetória da formação de professores no Brasil faz-se essencial para a 

compreensão da situação educacional e da profissão docente nos dias atuais, além da busca 

por uma educação de qualidade. Para tanto, o presente capítulo apresenta a trajetória dessa 

formação no Brasil e suas influências no cenário atual. 

1.1 Breve contextualização histórica sobre a formação de professores no Brasil 

A formação de professores no contexto brasileiro passou a ser considerada após a 

Independência, a partir do momento em que se começa a discutir a organização e a instrução 

da população.  Anteriormente era realizada a partir da prática, ou seja, tendo em vista o 

“aprender fazendo” (SANTONI RUGIU, 1998 apud SAVIANI, 2009, p. 148). Neste 

contexto, segundo Tanuri (2000) os professores não possuíam nenhuma formação explícita, 

ministravam suas aulas nas instituições educacionais, e assim, sua formação se dava através 

da prática realizada. Ainda de acordo com Tanuri (2000) a forma inicial de formação de 

professores era estritamente prática, em que não havia nenhuma fundamentação teórica. 

Portanto, Saviani (2009) destaca que as primeiras manifestações referentes à 

formação de professores iniciam-se com a Lei de Escolas de Primeiras Letras de 1827, onde 

com o estabelecimento do método mútuo
1
 no ensino no Brasil, os professores foram 

demandados a se capacitarem neste método, sendo, de forma particular e custeando seus 

gastos. Posteriormente, com a publicação do Ato Adicional de 1834, foi determinada a 

                                                 
1
 O método mútuo caracteriza-se pela ajuda dos alunos mais adiantados aos demais colegas, em que os 

auxiliavam na leitura, escrita e nas demais demandas necessárias. O professor atuava como fiscal e realizava a 

intervenção quando necessário. Este método é também conhecido como Método Lancaster (SAVIANI , 2009) 
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responsabilidade sobre a formação primária dos professores às províncias. Neste panorama, as 

províncias espelhando-se na formação de professores do modelo europeu, aderiram e criaram 

as Escolas Normais. Com o intuito de formar professores para as escolas primárias, as Escolas 

Normais indicavam para uma formação específica. Neste sentido,  

[...] predominou nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem 

transmitidos nas escolas de primeiras letras. O currículo dessas escolas era 

constituído pelas mesmas matérias ensinadas nas escolas de primeiras letras. 

Portanto, o que se pressupunha era que os professores deveriam ter o domínio 

daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, desconsiderando-se o 

preparo didático-pedagógico. (SAVIANI, 2009, p. 144) 

Assim sendo, ao invés de orientar-se por aspectos pedagógicos-didáticos optaram 

pela formação estritamente técnica, abandonando competências de cunho pedagógico, como 

questões sociais, culturais, didáticas e humanas. Conforme pontua Tanuri (2000) as escolas 

normais desde os seus primórdios foram influenciadas pelo modelo europeu, especificamente 

a abordagem francesa, sendo conseqüência do modelo colonial vigente. Contudo, a 

historiografia atual busca apresentar as influências nacionais, assim como, “[...] as 

contradições internas de nossa sociedade. [...]” (TANURI, 2000, p. 63). 

O modelo anterior permaneceu suscetível a objeções à suas metodologias, visto 

que ao tornar-se presidente da província do Rio de Janeiro em 1949, Couto Ferraz- um dos 

contestadores desta metodologia – fechou a Escola Normal de Niterói e substituiu-a pelo 

regime de professores adjuntos. Esse novo modelo, adotado no Regulamento de 1854, refere-

se a atuação de professores adjuntos nas escolas como auxiliares do regente de turma, 

propiciando o aperfeiçoamento de suas práticas de ensino e preparando-se para tornarem-se 

professores. Assim, as Escolas Normais tornavam-se desnecessárias ao processo formativo. 

Tanuri (2000) aponta que nos primeiros cinqüenta anos do Império, as escolas normais do 

Brasil referiam-se a “[...] ensaios rudimentares e mal sucedidos.” (p. 65) 

Segundo Saviani (2009), o regime de professores adjuntos não obteve êxito, 

portanto, as Escolas Normais foram retomadas, assim como, a Escola Normal de Niterói foi 

reaberta. Com a reforma da instrução pública de São Paulo em 1890, constatou-se a 

necessidade de reformulação do ensino ministrado nas Escolas Normais.  Sendo assim, alguns 

aspectos foram priorizados, como: a ampliação dos conteúdos curriculares, destaque para as 

práticas de ensino e a criação de uma escola modelo ligada à Escola Normal. A reformulação 

da Escola Normal estendeu-se para cidades interioranas de São Paulo, além de, tornar-se 

modelo para outros Estados brasileiros. Neste sentido, as demais regiões enviavam seus 
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professores para observarem a metodologia e estagiarem em São Paulo, assim como, eram 

incumbidas algumas funções para que pudessem aprimorar a formação.  

De acordo com Tanuri (2000) algumas características comuns podem ser 

apontadas na esfera das primeiras escolas normais instaladas no território nacional, como: 

infraestrutura inadequada e em más condições; o currículo e a formação pedagógica eram 

elementares, sendo que a última foi restringida a uma única disciplina; a organização didática 

com seu caráter simplório apresentava um curso de duração de dois anos e, no máximo dois 

professores ministravam todas as disciplinas; destinação das primeiras escolas normais para 

indivíduos do sexo masculino e; devido à redução da freqüência, muitas escolas foram 

fechadas constantemente em consequência da falta de alunos e de continuidade no setor 

administrativo. Contudo, o desinteresse pela profissão docente foi uma das motivações da 

redução das escolas, sendo uma questão histórica, não restringindo-se ao período 

contemporâneo. Assim sendo,  

[...] a reduzida capacidade de absorção das primeiras escolas normais foi devida não 

apenas às suas deficiências didáticas, mas sobretudo à falta de interesse da 

população pela profissão docente, acarretada pelos minguados atrativos financeiros 

que o magistério primário oferecia e pelo pouco apreço de que gozava, a julgar pelos 

depoimentos da época. (TANURI, 2000, p. 65) 

De acordo com Saviani (2009), o padrão de Escola Normal amplificado pela 

reforma paulista não apresentou resultados significativos, visto que uma nova etapa no 

processo formativo de professores se concebeu: a criação dos Institutos de Educação. Neste 

momento, foram criados o Instituto de Educação do Distrito Federal elaborado em 1932 por 

Anísio Teixeira e conduzido por Lourenço Filho, e o Instituto de Educação de São Paulo 

concebido por Fernando de Azevedo. Ressalta-se que os dois institutos foram subsidiados 

pelos princípios do movimento da Escola Nova, marcado pela renovação no ensino brasileiro. 

Através da reforma educacional instituída pelo decreto n° 3.810 de 19 de março 

de 1932, Anísio Teixeira procurou erradicar algumas falhas constadas nas Escolas Normais, 

referentes à cultura geral e profissional. Para tanto, as Escolas Normais tornaram-se Escola de 

Professores, na qual incluiu-se um currículo marcado por questões didáticas e pedagógicas. 

Neste sentido, os Institutos de Educação - marcados pelo ensino e pesquisa – e as Escolas de 

Professores objetivavam sanar as lacunas presentes na formação das Escolas Normais, 

buscando atenuar os aspectos estritamente técnicos e consolidar as questões didáticas e 

pedagógicas. 
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Os Institutos de Educação de São Paulo e do Distrito Federal agregaram-se as 

universidades, tornando –se alicerce para os estudos do ensino superior. Sobre esse pilar, 

foram organizados os cursos de formação docente direcionados para as escolas secundárias, 

sendo ampliados para todo o país por intermédio do decreto – lei n° 1990 de 4 de abril de 

1939. Nesse decreto, foi concebida a organização definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil, constituindo o modelo designado esquema 3+1. Esse modelo 

caracterizava-se pela formação em duas etapas: nos três primeiros anos eram ensinados os 

conteúdos referentes as disciplinas específicas que constituíam as demandas curriculares 

presentes nas escolas secundárias, e, o último ano destinava-se à formação didática para 

exercer a prática docente. Destaca-se que o referido esquema foi aplicado no processo 

organizacional nos cursos de Pedagogia e licenciaturas.  

Com a aprovação da Lei Orgânica do Ensino Normal referente ao decreto-lei n° 

8.530 de 2 de janeiro de 1946, o curso normal foi dividido em duas etapas: o primeiro com 

duração de quatro anos destinava-se a formação de professores para atuarem no ensino 

primário, sendo realizado nas Escolas Normais regionais; e o segundo com duração de três 

anos destinava-se a formar docentes para escolas primárias, e sua realização era nas Escolas 

Normais e nos Institutos de Educação. Esses dois ciclos foram denominados, respectivamente, 

de ciclo ginasial e ciclo colegial. O primeiro concebia as disciplinas referentes à cultura geral, 

e o segundo contemplava as disciplinas referentes aos fundamentos educacionais 

Segundo Saviani (2009) ao serem implantados os cursos normais e os de 

licenciatura em Pedagogia restringiram sua formação aos conteúdos dispostos nas disciplinas, 

em que a prática docente em si foi descartada. Neste sentido, centrou-se a formação no âmbito 

profissional e nos conteúdos culturais cognitivos, em que o aspecto pedagógico-didático 

tornou-se um assunto de pouca relevância. Portanto,  

 

[...] O curso de Pedagogia, à semelhança do que ocorreu com os cursos normais, foi 

marcado por uma tensão entre os dois modelos. Embora seu objeto próprio estivesse 

todo ele embebido do caráter pedagógico-didático, este tendeu a ser interpretado 

como um conteúdo a ser transmitido aos alunos antes que como algo a ser 

assimilado teórica e praticamente para assegurar a eficácia qualitativa da ação 

docente. Consequentemente,o aspecto pedagógico-didático, em lugar de se constituir 

em um novo modelo a impregnar todo o processo da formação docente, foi 

incorporado sob a égide do modelo dos conteúdos culturais-cognitivos. (SAVIANI, 

2009, p. 147) 

Saviani (2009) destaca que em 1964 com o golpe militar ocorreram algumas 

modificações no âmbito educacional através da legislação do ensino, sendo que com a lei 
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5692/71 resultou a modificação nas denominações referentes ao ensino primário e secundário, 

sendo respectivamente, primeiro grau e segundo grau. Neste contexto, com o Parecer n. 

349/72 o curso normal foi substituído por uma habilitação de 2° grau, em que organizou-se 

em duas esferas: uma possuía duração de três (3) anos , na qual habilitava os profissionais a 

ensinar até a 4ª série; e a seguinte com duração de quatro (4) horas que por sua vez habilitava 

a lecionar  período até a 6ª série. O currículo organizou-se de forma a atender as demandas 

gerais e específicas, sendo uma esfera destinada à formação geral comum em todo o país, e a 

segunda, abrangia componentes variados voltado para a formação específica. Considerando 

este cenário diferenciado, Saviani (2009) pontua que desencadearam-se problemas, como por 

exemplo, a dispersão da formação entre as demais: 

O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de 2º Grau. A formação de 

professores para o antigo ensino primário foi, pois, reduzida a uma habilitação 

dispersa em meio a tantas outras, configurando um quadro de precariedade bastante 

preocupante. (p. 147) 

 

Neste contexto, devido aos problemas evidenciados o governo criou o programa 

de formação de professores denominado CEFAMs (Centros de Formação e Aperfeiçoamento 

do Magistério) sendo que seu cunho principal era o revigoramento das Escolas Normais. 

Conforme pontua Saviani (2009) este projeto mesmo apresentando resultados favoráveis, não 

obteve êxito na esfera quantitativa, visto que seu encalço ainda era limitado. Destaca-se a 

ausência de políticas públicas que propiciassem o aproveitamento dos professores formados 

pelos centros nas redes públicas escolares.   

A lei n. 5692/71 considerando as quatro últimas séries do 1° grau e o ensino de 2° 

grau, estipulou a formação de professores em nível superior com cursos de duração de três 

anos (licenciatura curta) e de quatro anos (licenciatura plena). Nos cursos de Pedagogia 

conferiu-se a formação específica para habilitação em Magistério, e a formação de 

especialistas em educação, sendo estes: diretores, orientadores, supervisores e inspetores. 

Ressalta-se que juntamente a essa lei, desenvolveu-se a partir de 1980, um movimento em 

prol da reformulação dos cursos de Pedagogia e licenciaturas, em que utilizavam como 

preceito a “docência como a base da identidade profissional de todos os profissionais da 

educação” (SILVA, 2003, p. 68 e 79 apud SAVIANI, 2009, p. 148). Neste panorama, a 

grande maioria das instituições atribuíram ao curso de Pedagogia a formação para atuação na 

Educação Infantil e para as séries iniciais de 1° grau (ensino fundamental). 
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Conforme pontua Saviani (2009) em 20 de dezembro de 1996 foi promulgada a 

nova LDB (Lei 9.394/96), que apresentou em seu texto uma nova possibilidade para a 

formação docente, ou seja, os Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais 

Superiores. Ressalta-se que foi determinado um período de transição com duração de dez anos 

para a implantação. Considerando este panorama, a formação seria realizada por duas 

vertentes: 

[...] a LDB sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um 

nivelamento por baixo: os institutos superiores de educação emergem como 

instituições de nível superior de segunda categoria, provendo uma formação mais 

aligeirada, mais barata, por meio de cursos de curta duração (SAVIANI, 2008c.,p. 

218-221 apud SAVIANI, 2009,p. 148).  

Assim sendo, Tanuri (2000) afirma que apesar dos avanços legais obtidos por 

intermédio da nova LDB, a formação de professores permanece como um desafio para a 

educação brasileira. Tanuri (2000) pontua a importância da oportunidade de formação 

superior no Brasil para as localidades que não possuem acesso as universidades, e que 

conforme a LDB/96 a oferta pode ser feita pelos IFES e Escolas normais superior, no entanto 

a qualificação docente no país é ainda o grande desafio.  

No ano de 2002 foram promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores no Brasil, sendo que nos anos posteriores são definidas as diretrizes 

para cada curso referente às licenciaturas, sendo aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação. Gatti (2010) afirma que apesar dos avanços presentes nas novas diretrizes, a 

formação de professores especialistas tem como marca a predominância do foco na esfera 

disciplinar característica.  

Em 2006, o Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução n. 1 de 15 de 

maio de 2006 com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, o 

caracterizando como licenciatura. Com as diretrizes foram feitas atribuições ao curso, como: a 

formação de professores para atuação na Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, gestão e para o Ensino Médio na modalidade 

normal caso houvesse necessidade. Gatti (2010) pontua que apesar do curso de Pedagogia ter 

como pilar a formação de professores para os anos iniciais do Ensino Fundamental, o 

currículo demanda vastas atribuições ao licenciado. Neste sentido, afirma que há uma 

fragmentação na formação de professores no Brasil, visto que não há uma base formativa 

comum em consonância com outros países, em que existem centros de formação que abarcam 

todas as especialidades. 
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Considerando este cenário de formação docente, Gatti (2010) ressalta a 

diferenciação histórica e social referente ao professor polivalente e o especialista, sendo 

estabelecida desde as primeiras legislações. O professor polivalente caracteriza-se como o que 

atua na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na qual ministra várias 

disciplinas, ao contrário do professor especialista que por sua vez exerce a função em áreas 

disciplinares específicas. Assim sendo, essa discrepância entre as duas atuações permanece 

até o cenário contemporâneo, sendo que influencia nas concepções da sociedade, política e na 

questão salarial do professor. 

[...] Qualquer inovação na estrutura de instituições e cursos formadores de 

professores esbarra nessa representação tradicional e nos interesses instituídos, o que 

tem dificultado repensar e reestruturar essa formação de modo mais integrado e em 

novas bases. (GATTI, 2010, p. 1359) 

Portanto, a formação de professores no Brasil foi marcada por momentos 

diversificados em sua construção, na qual até os dias atuais encontram-se resquícios dos 

equívocos cometidos desde seu processo inicial. Destaca-se o desinteresse da sociedade com a 

profissão docente, marcada por salários baixos e pela estrutura inadequada das primeiras 

Escolas Normais e as diversas tentativas falhas para a organização de um modelo de formação 

de professores. Logo, o panorama contemporâneo da formação docente traz resquícios de 

todo o seu processo histórico, tornando-se inviável a sua compreensão sem entender a sua 

trajetória histórica e social. 

1.2 O curso de Pedagogia no Brasil 

A história do curso de Pedagogia no Brasil nasce através do Decreto-lei n° 1190 no dia 

4 de abril de 1939 que fixava dentre as finalidades a formação de professores conforme o 

texto a seguir: 

a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades de ordem 

desinteressada ou técnica;                                                                                             

b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal;                     

c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam objeto de 

ensino. (BRASIL, 1939, p. 1, grifo nosso) 

A partir da criação e organização da Faculdade Nacional de Filosofia e devido às 

preocupações com a formação docente para atuação nas escolas secundárias essa faculdade 

tinha como objetivo a formação de bacharéis e licenciados para as diversas áreas do 

conhecimento, utilizando-se do conhecido “esquema 3+1”. Com a definição dos currículos e 
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sua duração, este esquema consiste na formação em dois blocos: eram destinados três anos de 

formação para as disciplinas de conteúdo e, um ano para a formação pedagógica, 

especificamente, para o curso de didática. Neste contexto, nos três primeiros anos formava-se 

o bacharel em educação e com a adição de um ano referente ao curso de didática, atribuía-lhes 

a formação em licenciatura.  

O currículo do curso de Pedagogia definiu-se da seguinte forma: para a formação 

do bacharel foram aferidas as seguintes disciplinas: complementos de matemática, história da 

filosofia, sociologia, fundamentos biológicos da educação, psicologia da educação, estatística 

educacional, história da educação, sociologia da educação, administração escolar, educação 

comparada e filosofia da educação. Ao curso de didática referente à formação do licenciado 

foram instituídas as seguintes disciplinas: didática geral, didática especial, administração 

escolar, psicologia da educação, fundamentos biológicos da educação e sociologia da 

educação. Ressalta-se que o bacharel em educação para licenciar-se deveria cursar apenas as 

duas primeiras disciplinas que compunham o currículo para licenciatura (didática geral e 

didática especial), visto que as demais disciplinas estavam instituídas no currículo para o 

bacharelado. 

Segundo Scheibe e Aguiar (1999), as atribuições no campo de trabalho para o 

bacharel referem-se a atuação como técnico educacional no Ministério da Educação, e o 

licenciado atuaria nos cursos normais. Destaca-se que a atuação nos cursos normais não 

restringia-se apenas aos pedagogos, mas a atuação era conferida a quem tivesse o diploma em 

curso superior, sendo assegurado através do decreto – lei nº 8.530/46 da Lei Orgânica do 

Ensino Normal.  

A identidade do curso de pedagogia e da atuação do pedagogo geraram de acordo 

com Silva (2006) críticas referentes a generalização presente no currículo, a ausência de 

clareza em relação ao campo de atuação dos bacharéis, o que por sua vez tornava a identidade 

do pedagogo indefinida. Neste sentido Brzezinski (1996) define este período do curso e sua 

imprecisão que apresenta resquícios até os dias atuais. 

Marcado por uma pseudo identidade, passo a passo, o curso de pedagogia foi 

ocupando lugar periférico no contexto das licenciaturas que já eram periféricas no 

elenco dos demais cursos superiores, porque percebidas como cursos de segunda 

categoria. Os professores mais bem preparados na universidade não se dedicavam ao 

curso de pedagogia. (BRZEZINSKI, 1996, p. 46) 

Apesar dos problemas evidenciados presentes no curso de Pedagogia a partir de 

sua criação, algumas mudanças sutis foram realizadas através do Parecer CFE n° 251/62 que 
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regulamentou o currículo mínimo para o curso. O relator do parecer – o professor Valnir 

Chagas – apresenta segundo Brzezinski (1996) a dualidade de posições referentes ao curso, no 

caso, sua manutenção ou extinção. A primeira justificava-se pela supervalorização do 

conteúdo fixado ao curso, entretanto, os opositores que defendiam a extinção argumentavam a 

inadequação do currículo, ou seja, a ausência de um conteúdo próprio.  Neste contexto, Silva 

(2006) salienta o caráter provisório atribuído ao curso de Pedagogia, visto que não havia um 

consenso em relação ao seu futuro.  

Assim sendo, a partir de 1962 foi fixado o currículo mínimo para o curso de 

Pedagogia, que objetivava estabelecer um padrão nacional, auxiliando a transferência de 

alunos. O currículo mínimo para o bacharelado aportava as seguintes disciplinas: sociologia 

da educação, filosofia da educação, psicologia da educação, história da educação, 

administração escolar, além de duas disciplinas que seriam escolhidas pela instituição. As 

disciplinas opcionais eram as seguintes: biologia, história da filosofia, estatística, métodos e 

técnicas de pesquisa pedagógica, cultura brasileira, educação comparada, higiene escolar, 

currículos e programas, técnicas audiovisuais de educação, teoria e prática da escola média e 

introdução à orientação educacional.  

Em relação às disciplinas constituintes do currículo mínimo para a licenciatura, 

foi baixado o Parecer 292/62 que estipulava sobre a formação pedagógica no curso. Deveriam 

ser cursadas as disciplinas de prática de ensino e didática, visto que as demais constavam no 

rol de disciplinas que compunham o bacharelado. Segundo o relator – Valnir Chagas - não 

haveria ruptura na estrutura curricular, assim como anteriormente no esquema 3+1, entretanto 

percebe-se a manutenção dessa discrepância entre bacharelado e licenciatura. 

[...] a organização curricular indicada provocaria a separação entre conteúdo e 

método. Seria impossível ocorrerem momentos de concomitância, se as disciplinas 

de didática e prática de ensino eram acrescentadas ao bacharelado para formar o 

licenciado na etapa final do curso de Pedagogia. Então, por um “passe de mágica” , 

com apenas duas disciplinas, o bacharel se transformava em professor 

licenciado.[...] (BRZEZINSKI, 1996, p. 57) 

Salienta-se que alguns educadores manifestaram objeções a essa padronização 

gerada pelo currículo mínimo, que segundo Brzezinski (1996) justificava-se pelo fato de 

desconsiderar a realidade brasileira e sua diversidade. Alguns discentes, especificamente, os 

da região de Rio Claro, apresentaram uma proposta para reformulação do curso de Pedagogia. 

Dentre as diversas reivindicações dos estudantes, destacam-se as referentes à formação, 

atuação e mercado de trabalho, e que resumem-se na indefinição do curso e das questões que 

o permeiam. Silva (2006) relata que essas exigências não restringiam-se ao estado de São 
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Paulo, mas era recorrente em todas as regiões do país, visto a complexidade e perplexidade 

que o pedagogo enfrentava em todo território nacional.  

Em 1968 com a Lei da Reforma Universitária (lei n°5.540 de 1968) institui-se os 

princípios referentes a racionalidade, eficiência e produtividade no ensino superior. A 

Reforma Universitária apropriou-se de algumas reivindicações por parte dos estudantes e 

educadores da época, provocando algumas modificações nos cursos de formação de 

professores, tratando da formação de técnicos para educação denominados especialistas.  

Como decorrência da Reforma Universitária instituiu-se o Parecer CFE n° 252/69 

que consolidou a organização de currículos mínimos e duração para o curso de Pedagogia, 

sendo incorporado ao CFE n°2/69. Assim, aboliu-se a dualidade entre bacharel e licenciado, 

criando-se as habilitações. Para tanto, manteve-se uma base comum para todas as habilitações 

e outra diversificada referente a habilitação escolhida pelo estudante. Pretendia-se possibilitar 

ao discente a escolha de sua área de atuação, assim como, de sua trajetória acadêmica. O rol 

de disciplinas comum foi composto por: sociologia geral, sociologia da educação, psicologia 

da educação, história da educação, filosofia da educação e didática. A parte diversificada foi 

definida de acordo com a habilitação escolhida, sendo as opções: orientação educacional, 

administração escolar, supervisão escolar, inspeção escolar e ensino das disciplinas e 

atividades práticas dos cursos normais. Conforme apontam Scheibe e Aguiar (1999) o título 

fixado para o curso de Pedagogia seria unicamente o de licenciado, visto que todos os 

diplomados poderiam ser professores do curso normal. 

Entre 1970 e 1980 a questão educacional esteve em pauta nas discussões 

nacionais, visto que o pilar dessas reflexões refere-se a base nacional comum para o curso de 

Pedagogia. Neste contexto, algumas indicações realizadas pelo professor Valnir Chagas foram 

revogadas em 1979, devido ao movimento de estudantes e educadores para a reformulação do 

curso. Para tanto, foi realizado o Movimento Nacional para Reformulação dos Cursos de 

Formação de Educadores iniciado por intermédio do Comitê Nacional Pró-Formação do 

Educador (1980), que por sua vez tornou-se em 1983 na Comissão Nacional de Reformulação 

dos Cursos de Formação do Educador (CONARCFE). Esses movimentos resultaram em 1990 

na criação da ANFOPE (Associação Nacional para Formação de Profissionais da Educação). 

Em 1983, no Encontro de Belo Horizonte, discutiu-se o cenário educacional 

nacional e foi elaborado um documento base com os princípios básicos levantados, tendo 

como pilar a docência como base para a identidade profissional do educador. Silva (2006) 

pontua que, apesar das intensas discussões e novas proposições, o curso ainda não possui uma 

identidade definida: “[...] processo de discussão em torno do assunto até os dias de hoje já é 
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um forte indicador das dificuldades em se equacionar o assunto. [...] (SILVA, 2006, p. 64). 

Neste sentido, Scheibe e Aguiar (1999) postulam que não há como modificar o curso 

isoladamente, mas que torna-se necessário uma transformação no sistema educacional 

nacional. 

Nesse movimento nacional sempre esteve presente a ideia de que não seria possível 

reformular os cursos de pedagogia independentemente das licenciaturas, e que tal 

reformulação implicava profunda mudança no próprio sistema educacional. Tal 

compreensão levou o movimento a uma formulação que desde então não só tem 

norteado a ação da Anfope, como constitui um fator aglutinador de educadores e 

instituições de ensino que posicionam nessa perspectiva: a defesa de uma política 

global de formação dos profissionais da educação que contemple formação inicial, 

carreira, salário e formação continuada. (SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 229) 

Posteriormente, em 2005 aprovou-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia que definiram os rumos do curso após discussões e reflexões em âmbito 

nacional. Assim sendo, as diretrizes foram revistas pelo Parecer CNE/CP n° 3/2006, sendo 

homologada em 10 de abril de 2006 pelo então ministro da educação. As DCN instituíram a 

formação inicial para atuação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, assim como nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal e em cursos de 

Educação Profissional, e em áreas que demandem conhecimentos pedagógicos.  

Scheibe e Durli (2011) apontam que torna-se necessário além da postulação das 

diretrizes, um movimento de constante reflexão acerca da legislação e da formação, visto que 

para caso necessário sejam realizadas modificações ou acréscimos nas bases legais para 

melhorar a base formativa. Em seus postulados, as referidas autoras também acrescentam que 

há um enorme desafio para a organização do curso, visto que não se deve restringir apenas a 

uma base comum, mas que abranja os saberes necessários para a base docente determinada 

nas diretrizes. Neste sentido, Saviani (2008) também pontua questões específicas para o curso, 

que ainda deixam lacunas de indefinição ao currículo. 

[...] as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia são, ao 

mesmo tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas: muito restritas 

no essencial, isto é, aquilo que configura a pedagogia como um campo teórico-

prático dotado de um acúmulo de conhecimentos e experiências resultantes de 

séculos de história, Mas são extensivas no acessório, isto é, dilatam-se em múltiplas 

e reiterativas referências à linguagem hoje em evidência [...]. (SAVIANI, 2008, p. 

67) 

Deste modo, o curso de Pedagogia no Brasil teve sua identidade questionada e 

reformulada durante todo o seu percurso histórico, considerando que esteve sempre atrelado 

aos momentos que definiriam os contornos da educação nacional. Com a instituição das 
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legislações e de todo o percurso, apreende-se que o curso não teve uma identidade clara e 

definida, que por sua vez apresenta resquícios até os dias atuais. Para definir a identidade do 

curso e do pedagogo, torna-se primordial a continuidade das discussões acerca da educação 

nacional - não se tratando de questões distantes da realidade - mas levantamentos e reflexões 

pautadas no panorama educativo e em suas necessidades, seja de reformulação ou manutenção 

das questões que a permeiam. 

1.3 Cenário contemporâneo da formação de professores no Brasil: as políticas 

públicas em questão 

Atualmente, a formação de professores tem como um de seus pilares, a legislação 

nacional, que apresenta alguns caminhos para a educação. Uma das bases legais refere-se à 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) resultante da Lei n. 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996. A LDB/96 aponta capítulos com disposições que tratam sobre os 

profissionais da educação, apresentando definições do que é um profissional da educação, 

sendo que ancora-se na questão da formação inicial e continuada, além das determinações 

para atuação na docência.  

Os artigos 61 até 67 reforçam a questão da experiência docente desde a formação 

inicial por intermédio do estágio supervisionado. Assim, ressalta-se que a experiência prática 

aliada à formação inicial e continuada como uma das partes essenciais do documento. No 

parágrafo único do artigo 61, trata-se de alguns requisitos para os profissionais da educação 

básica: 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 

especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: I – a 

presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos 

científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a associação entre teorias 

e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço;                                                                                              

III – o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de 

ensino e em outras atividades. (BRASIL, 1996, p. 35) 

Conforme o texto acima, é imprescindível que o Pedagogo tenha como 

pressuposto da sua formação uma forte relação entre a teoria e a prática sendo esta entendida 

como garantida no estágio supervisionado. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica foram instituídas pela Resolução CNE/P1 em fevereiro de 2002 que por sua vez, 

apresentam fundamentos e princípios para os currículos de cada instituição responsável pela 
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formação de professores, no âmbito das licenciaturas. Destaca-se a recorrência da necessidade 

de articulação nos cursos formadores, visto que no decorrer do documento infere-se a questão 

da articulação entre teoria e prática, além da interdisciplinaridade com diversas áreas do saber. 

Neste contexto, no artigo 6 das diretrizes apresentam-se algumas competências que são 

necessárias para a formação docente, sendo que destaca-se que essas competências não 

restringem o currículo da instituição, mas trata-se de demandas e bases essenciais para a 

formação. 

§ 1º O conjunto das competências enumeradas neste artigo não esgota tudo que uma 

escola de formação possa oferecer aos seus alunos, mas pontua demandas 

importantes oriundas da análise da atuação profissional e assenta-se na legislação 

vigente e nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. (BRASIL, 

2002, p. 3). 

O atual Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de dez anos, sendo 

aprovado e sancionado por intermédio da Lei n. 13.005 de junho de 2014, apresenta metas e 

estratégias para alcançá-las, sendo que no decorrer do decênio serão realizadas pesquisas com 

o intuito de identificar a aplicação do Plano e suas possíveis consequências. O documento 

aborda a questão da formação docente em diversos momentos voltado prioritariamente para o 

incentivo e aperfeiçoamento da formação inicial e continuada nas diversas modalidades da 

educação. 

De forma especificada, são destinadas quatro metas para a formação de 

professores/ profissionais da educação, tratando-se da meta 15 a 18. Nessas metas foram 

abordadas as políticas de formação para profissionais da educação, sendo destaque para a 

questão da experiência prática. O estágio obrigatório, reformulação de currículos, a renovação 

pedagógica e a valorização da prática mencionada no documento, demonstram a necessidade 

de uma formação articulada com a realidade social que propicie além de teorias, a aplicação 

das reformulações citadas no documento. A meta 16 tem como estratégia formar 50% dos 

profissionais em nível de pós-graduação até o término da vigência do plano.  Refere-se à 

formação continuada, especificamente a pós-graduação, devendo ser garantido a todo 

profissional da educação,  

Na meta 17 aborda a questão da valorização dos profissionais da educação com o 

intuito de equiparar o seu rendimento com os demais profissionais com escolaridade 

compatível, traçando estratégias que abarcam desde o acompanhamento da evolução salarial 

até a implementação de planos de carreira. A meta 18 é destinada aos profissionais da 

educação e complementa a anterior, visto que apresenta a proposta de assegurar em um prazo 
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determinado de dois anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação 

básica e superior. 

Considerando os aspectos abordados nos referidos documentos - LDB/96, DCN’S 

para Formação de Professores da Educação Básica e o atual PNE - infere-se que, para se 

alcançar um cenário docente qualificado deve-se priorizar a formação de professores desde o 

seu início.  Neste sentido, os documentos citam que a prática deve ser um dos pilares da 

formação docente, propiciando aos futuros educadores uma aproximação com a realidade 

social. Entretanto, o estágio obrigatório – uma das práticas docentes na formação inicial – 

mostra-se enfraquecido, visto que na maioria dos casos não cumpre com a sua finalidade, seja 

por motivos de supervisão, pela ausência de vinculação com as instituições educativas ou pela 

postura do docente e discente. Gatti e Barreto (2009) pontuam que atualmente os currículos de 

formação docente pautam-se na questão teórica específica e, por conseguinte, confere as 

experiências práticas um caráter inferior. Destacam também, que há a necessidade de 

articulação entre a formação e as escolas, considerando que cabe às instituições formadoras 

buscar canais de interação com a sociedade, para que propicie aos discentes a relação com a 

realidade. 

Os documentos explicitados são bases para a formação docente no Brasil, porém a 

realidade demonstra que os currículos das instituições nem sempre aderem às referências 

propostas nos documentos. Nesse sentido, Gatti e Barreto (2009) apontam em seu estudo que 

as instituições formadoras apresentam as questões norteadoras desses documentos em seus 

projetos pedagógicos, mas que na prática, não são concretizados. Ainda nesse contexto, as 

autoras afirmam que os interesses institucionais são os responsáveis por essa fragmentação 

interna presente nos currículos de formação docente. 

Considerando as políticas educacionais, Scheibe (2002) sinaliza a importância de 

uma desmistificação da identidade e imagem docente, visto que afere-se ao professor o papel 

de salvador da sociedade dentro deste quadro, que por sua vez, estende-se até o cenário 

contemporâneo. 

Neste cenário, o ideário da reforma educacional em curso, como já ocorreu em 

outros momentos, atribui ao professor papel fundamental, identificando-se nele a 

responsabilidade pelas mazelas do sistema público de ensino e, paradoxalmente, ao 

mesmo tempo, o mágico poder de extirpá-las. Contraditoriamente, ocorre a 

construção de uma imagem heróica e mistificada do professor, ao mesmo tempo em 

que há um veemente apelo para que este se profissionalize por meio de um 

repertório de conhecimentos profissionais para o ensino. (SCHEIBE, 2002, p. 52) 
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A formação docente no Brasil enfrenta diversos desafios, sendo que Saviani 

(2011) aponta que a valorização docente perpassa a formação inicial, considerando que uma 

profissão com salários e estrutura adequada estimula os jovens a escolher e investir na 

formação inicial, e assim, tornar-se professores. Gatti e Barreto (2009) também pontuam essa 

questão em seu estudo, visto que apontam a necessidade de uma motivação contínua para a 

profissão docente, considerando que as políticas e ações devem agir com uma finalidade em 

comum para a construção de um valor social da profissão. Sendo assim, possibilitaria uma 

desconstrução das representações coletivas referentes à profissão docente, e como denomina 

Saviani (2011) transformaria “[...] a docência numa profissão socialmente atraente.” (p. 18). 

Brzezinski (2009), considerando os dilemas propostos por Saviani, afirma que os 

desafios na formação docente auxiliam na proposição de perspectivas futuras e por uma 

concretização na realidade, sendo que auxilia na aproximação do que denomina de “real 

humanismo transformador”, buscando romper com o realismo conservador. 

A meu ver, a conquista da formação e valorização profissional do educador se 

aproximará cada vez mais do real humanismo transformador, à medida que seus 

reflexos e outros reflexos advindos de políticas públicas, voltadas aos interesses da 

maioria da população brasileira, venham a promover uma educação pública, gratuita, 

laica e de qualidade socialmente referenciada. (BRZEZINSKI, 2009, p. 2) 

Assim sendo, caberia as políticas públicas adequar-se integralmente a realidade 

brasileira, buscando o conhecimento real da sociedade, considerando os diferentes contextos 

presentes no território nacional. Neste sentido, Scheibe (2002) pontua a ampliação de 

conhecimento sobre a profissão docente, mas sinaliza a necessidade da interação de teorias 

que apresentam apenas “flashes da realidade” (p. 51, grifo do autor) e que por sua vez, 

distanciam-se do âmbito objetivo. 

Considerando a trajetória apresentada da formação de professores no Brasil, 

atenta-se que se trata de um processo histórico marcado por mudanças, modelos de formação, 

desvalorização da profissão e, lamentavelmente os resquícios negativos desse processo 

resvalam até os dias atuais. Os desafios presentes na formação não serão eliminados, visto que 

na trajetória, sempre haverá a necessidade de reformulação e reflexão contínua, em que os 

desafios “[...] não se esgotam, assim como não se paralisam os processos de produção do 

conhecimento, dialeticamente, eles se renovam e se recriam instaurando outros dilemas e 

novos desafios.” (BRZEZINSKI, 2009, p.9). 

A formação docente e as condições de trabalho adequadas auxiliam na luta por 

uma qualidade real da educação, visto que professores qualificados, com plano de carreira e 
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com uma estrutura adequada para o trabalho, consequentemente, tendem a elevar a sua prática 

pedagógica. Sendo assim, Saviani (2001) pontua a necessidade de adequação do discurso a 

prática no que diz respeito às políticas públicas de educação colocando-a como prioridade. 

Portanto, cabe não somente aos governantes e elaboradores de políticas públicas a 

luta e priorização, mas a toda sociedade buscar avanços no que concerne a educação 

brasileira.  Especificamente, aos cursos formadores cabe a adequação do currículo as 

legislações e ao contexto no qual está inserido, possibilitado aos futuros educadores 

experiências motivadoras e integradoras entre a teoria e a prática.  

A formação docente em sua essencialidade constitui-se como ponto de partida e 

de chegada para a prática pedagógica, assim como, para a formação de uma identidade 

profissional. Assim sendo, deve ser embasada na realidade educacional, e auxiliar na prática e 

na busca por reflexões e ações acerca do cenário educacional, enfim, em prol de mudanças 

reais e significativas.  
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CAPÍTULO II 

PROFISSÃO DOCENTE: SABERES, EXPERIÊNCIAS E IDENTIDADE 

[...] 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 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, etc. Por isso, é necessário estudá-lo relacionando-

o com esses elementos constitutivos do trabalho docente. 

(TARDIF, 2012, p. 11, grifo do autor) 

Considerando o histórico da formação docente, faz-se necessário apresentar 

abordagens sobre a profissão e alguns elementos basilares para a constituição deste trabalho. 

Para tanto, o presente capítulo aborda as questões referentes aos saberes docentes, a 

identidade docente, o início de carreira e a experiência como pilar deste trabalho. 

2.1 Profissão docente e seus saberes 

A partir do histórico da formação e profissão docente, afere-se que no contexto 

contemporâneo ainda há resquícios que reforçam a desvalorização e desprestígio por grande 

parte da sociedade em relação à docência. As representações, as condições de trabalho, o 

descaso com a educação e outros fatores, contribuem cotidianamente para a desvalorização da 

profissão. Para Nóvoa (2009) a visão presente na sociedade de que o ato de ensinar é muito 

simples, por sua vez também contribui para esse cenário de desvalorização em que se 

encontra a docência 

Nóvoa (1992) também destaca a importância da formação na busca por uma 

“nova profissionalidade docente” que por sua vez influenciaria na emergência de uma nova 

cultura da profissão, além de uma cultura organizacional dentro das escolas. Além disso, 

pontua a importância de uma nova cultura na formação de professores, em que seja aliada a 

teoria a prática buscando sempre experiências de troca e partilha na formação. Ressalta-se que 

a formação não se restringe a graduação, mas trata-se de um processo contínuo que engloba a 

formação inicial, continuada e a prática docente. Neste sentido, Nóvoa (2009) aponta a 

necessidade de articulação entre a formação inicial e a prática docente:  

Por isso, insisto na necessidade de devolver a formação de professores aos 

professores, porque o reforço de processos de formação baseadas na investigação só 

faz sentido se eles forem construídos dentro da profissão. Enquanto forem apenas 

injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do 

campo profissional docente. (NÓVOA, 2009, p. 6) 
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Assim sendo, cabe às instituições formadoras promoverem uma articulação entre 

a teoria e a prática - em que propicie ao futuro docente uma maior integração com a profissão 

– possibilitando a experiência dos saberes concernentes à profissão, que por sua vez são 

vivenciados na prática.  

Considerando os saberes docentes, Tardif (2012) afirma que os professores 

baseiam sua prática educativa a partir dos saberes que possuem. Neste sentido, pontua que os 

saberes docentes são plurais e constituídos por diversos saberes, sendo estes originados seja 

da formação profissional ou de experiências. Tardif (2012) afirma que os docentes baseiam 

sua prática educativa a partir das relações mantidas entre estes diferentes saberes. Assim 

sendo, classifica-os da seguinte maneira: formação profissional, disciplinares, curriculares e 

experienciais. Atenta-se que os saberes docentes não estão restritos a transmissão de 

conteúdos, mas são oriundos das variadas relações que os docentes mantêm durante sua 

prática educativa.  

Tardif (2012) define os saberes da formação profissional como aqueles 

transmitidos por intermédio das instituições responsáveis pela formação docente. Assim 

sendo, o docente e o ensino tornam-se objetos de estudo das ciências da educação - mas não 

se restringe a produção de conhecimentos - procurando integrá-los com a prática docente. 

Ressalta-se a necessidade de aproximação da formação com a prática docente, visando uma 

verdadeira articulação com a profissão. Mas, no que concerne à prática docente, o referido 

autor pontua a importância dos conhecimentos pedagógicos que são provenientes de reflexões 

sobre a prática educativa e que são mobilizados pela prática. 

Os saberes disciplinares são classificados por Tardif (2012) como oriundos das 

disciplinas ofertadas pela instituição formadora, sendo integrados a prática através da 

formação inicial e continuada.  Os saberes curriculares são classificados como os métodos, 

discursos e conteúdos apresentados pela instituição formadora, em que categoriza os saberes 

sociais por ela definidos.  

Por fim, Tardif (2012) conceitua os saberes experienciais como aqueles 

desenvolvidos através da prática educativa, ou seja, através das experiências vivenciadas no 

exercício da profissão.  

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 

adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não 

provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não se 

encontram sistematizados em doutrinas ou teorias. São saberes práticos [...] e 

formam um conjunto de representações a partir das quais os professores interpretam, 

compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana em todas as suas 

dimensões[...]. (TARDIF, 2012, p. 48-49) 
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Assim sendo, os saberes experienciais são provenientes das interações cotidianas, 

que o docente estabelece com a comunidade escolar, em que ocorre a comparação dos saberes 

profissionais e daqueles desenvolvidos através da prática. Os saberes experienciais não 

exigem do docente o conhecimento sobre determinado objeto, mas como enfatiza Tardif 

(2012) possibilitam a atuação do docente como sujeito e ator de sua prática. 

Nóvoa (1992) ressalta a importância do saber da experiência, visto que por 

intermédio de um processo de trocas e partilha de saberes, propicia espaço para uma formação 

mútua, em que o docente posicione-se como sujeito e como formador. Nesse sentido, aponta a 

organização das escolas como um fator desencorajador para que ocorra o conhecimento 

partilhado entre os docentes. Assim sendo, ressalta-se a individualidade excessiva presente 

nos ambientes escolares em que, por muitas vezes, os docentes sentem-se desmotivados e 

solitários no exercício da profissão. Nesse contexto, as trocas e vivências da prática que são 

essenciais no processo de formação e construção da identidade docente, permanecem em um 

cenário periférico da profissão, restringindo-a apenas à mera transmissão de conteúdos. 

Considerando a relevância do saber da experiência, Nóvoa (1992) lamenta a 

desvalorização deste saber e de outros saberes presentes na prática educativa.  Destaca a forte 

presença da racionalidade científica na profissão docente, em que os saberes práticos e 

experiências são desvalorizados, e por sua vez são impostos saberes considerados científicos. 

Assim sendo, afirma que a “[...] racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de 

uma práxis reflexiva.” (NÓVOA, 1992, p. 16). 

Freire (2014) aponta alguns saberes necessários à prática educativa, dentre eles: 

rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e 

ética, corporificação das palavras pelo exemplo, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer 

forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, consciência do inacabamento, 

humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, convicção de que a 

mudança é possível, diálogo, curiosidade, comprometimento, entre outros.  

Dentre os saberes elegidos por Freire (2014), destaca-se a ênfase no processo de 

construção e reconstrução sinalizado pelo autor, em que cabe ao educador tornar-se 

consciente de seu inacabamento, romper com as barreiras postas pelo determinismo e assim 

abrir-se às novas possibilidades. Assim sendo, “[...] seus sujeitos, apesar da diferença que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender. [...]” (FREIRE, 2014, p. 25)  

Neste sentido, Tardif (2012) aponta que o espaço e a prática docente não se 

restringem a transmissão de saberes advindos de determinada base teórica, mas que trata-se de 
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um espaço de construção, transformação, mobilização e produção de novos saberes. Portanto, 

a atuação docente é marcada essencialmente por esse processo contínuo de construção e 

reconstrução de saberes e, por conseguinte, da identidade profissional. Através das práticas 

cotidianas, experiências e formação contínua, possibilita ao docente a partir de uma constante 

reflexão da prática, refletir sobre suas ações e assim guiar sua ação. 

Freire (2014) sinaliza um saber indispensável para a prática educativa que refere-

se à compreensão de que ensinar não é transmissão de conhecimentos, mas sobretudo a 

criação de possibilidades para sua construção. Entretanto, a realidade demonstra o contrário, 

visto que lamentavelmente a profissão docente e seus saberes são desvalorizados por grande 

parte da sociedade. A ideia de que a docência restringe-se a transmissão de conteúdos faz-se 

presente não somente no senso comum, mas também dentro da profissão.  

Tardif (2012) pontua a importância da subjetividade do professor, considerando-o 

como sujeito competente e singular, e não como objeto de pesquisa. O docente não é apenas 

uma pessoa que repassa e aplica conhecimentos já produzidos, mas um indivíduo dotado de 

experiências e singularidades que perpassam sua trajetória pessoal e profissional. Assim, o 

docente é “[...] 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 das quais ele a estrutura e a orienta.[...]” (TARDIF, 2012, p. 230). 

Considerando os saberes docentes abordados anteriormente, Tardif (2012) 

apresenta um quadro que demonstra de maneira geral os saberes profissionais, assim como a 

sua forma de aquisição e integração. Este quadro ilustra a pluralidade presente nos saberes 

docentes - visto que não se restringem ao saber teórico – mas tem seu início desde a sua 

prática escolar como aluno, assim como, suas influências familiares e externas.  

 

Quadro 1: Saberes docentes 
 

Saberes dos Professores  Fontes Sociais  

De Aquisição  

Modos de Integração no 

Trabalho Docente  

Saberes pessoais dos professores  Família, ambiente de vida, a 

educação no sentido lato etc.  

Pela história de vida e pela 

socialização primária.  

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior  

A escola primária e secundária, 

os estudos pós-secundários não 

especializados etc.  

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais  

Saberes provenientes da 

formação profissional para o 

magistério  

Os estabelecimentos de formação 

de professores, os estágios, os 

cursos de reciclagem etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores  
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Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho  

Na utilização das “ferramentas” 

dos professores programas, livros 

didáticos, cadernos e exercícios, 

fichas etc.  

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas  

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na profissão, 

na sala e na escola  

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos 

pares etc.  

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional  

Fonte: TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 13° Ed. Petrópolis, Rio 

de Janeiro: Vozes, 2012. p.63.   

 

O quadro acima aponta os saberes docentes e demonstra que estes não são 

restritos a sala de aula, mas que perpassam a trajetória pessoal e profissional dos professores. 

Os saberes advindos da experiência - seja anterior à docência ou na prática educativa - 

merecem destaque na construção de saberes e da identidade profissional. Nóvoa (1992) afirma 

que os saberes dos adultos são oriundos das experiências e de sua identidade, assim como, 

pode-se inferir que essas experiências são constituintes da identidade profissional do docente.  

Tardif (2012) sinaliza a importância das práticas e improvisos presentes no exercício da 

profissão, em que através do que chama de condicionantes, o docente aprende a lidar com 

situações controvérsias e inusitadas, e assim, resvala na sua forma de atuação.  

Considerando os saberes docentes como heterogêneos e plurais, salienta-se a 

conceituação que Tardif (2012) apresenta para os fundamentos de ensino, que são 

constituintes dos saberes profissionais. Para o referido autor esses fundamentos são 

concomitantemente existenciais, sociais e pragmáticos. Considera-os existenciais, pois o 

docente não exerce sua função apenas com a sua intelectualidade - mas carrega toda a sua 

trajetória pessoal - marcada por experiências, fatores emocionais e afetivos.  São sociais por 

serem oriundos de fontes diversas, como a família, escola e afins, e também por serem 

adquiridos em tempos diferentes, como por exemplo, na infância ou na vida adulta. O autor 

também enfatiza a origem desses saberes através de grupos sociais nos quais o docente 

convive, o que o também caracteriza como social. São considerados pragmáticos pois estão 

diretamente relacionados ao trabalho, visto que são saberes, funções, interações e normas 

referentes ao exercício da profissão.  

Assim sendo, a compreensão de que os saberes docentes são essencialmente 

construídos no processo de formação pessoal e profissional, além das experiências e práticas 

cotidianas, faz-nos constatar que não são estáticos e definitivos. Os saberes docentes possuem 

como pilar a construção e reconstrução dos mesmos, visto que devem ser compreendidos 

acompanhados do movimento da profissão, educação e da trajetória individual do docente. 
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Salienta-se que para a compreensão destes saberes complexos e plurais, faz-se necessário 

entender “[...] sua evolução e suas transformações e sedimentações sucessivas ao longo da 

história de vida e de carreira, [...] que remetem a várias camadas de socialização e de 

recomeços.” (TARDIF, 2012, p. 106). 

Portanto, a profissão docente é permeada por saberes, práticas e movimentos que 

influenciam diretamente na forma do docente ser e estar na profissão. Os saberes por ele 

adquiridos ao longo de sua história pessoal e profissional, tornam-se parte de sua identidade 

como docente. Através de suas experiências e conhecimentos contínuos, o docente constrói 

novas formas de atuação, e assim, permanece movimentando o seu processo de construção de 

identidade profissional.  

Salienta-se a necessidade de uma formação contínua, não somente para 

aperfeiçoamento de teorias e conteúdos, mas para um processo de construção e reconstrução 

permanente de sua identidade e, consequentemente, da profissão. Neste sentido, concorda-se 

com Freire (2014) ao afirmar que “[...] Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar 

para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura de espírito.” (p. 68, grifo do 

autor). Assim sendo, a profissão docente requer uma dose alta de riscos e coragem, visto que a 

docência como uma ação social de possibilidades de transformação da realidade atual, em seu 

exercício diário apresenta novos desafios a serem encarados em prol de uma mudança 

significativa na sociedade, educação e na profissão. 

2.2 Identidade docente: algumas perspectivas 

O conceito de identidade caracteriza-se como polissêmico, considerando as 

diversas abordagens que apresentam definições para esse termo, como por exemplo, a 

sociológica e a psicológica. Neste contexto, abordam-se algumas perspectivas voltadas para a 

identidade profissional do docente, que propiciam bases para a compreensão de um processo 

complexo e plural. 

A identidade docente trata-se de um processo contínuo e plural, considerando que 

é permeado pelas relações sociais, pessoais e profissionais dos indivíduos. Neste sentido, 

Nóvoa (1992) situa a identidade docente em uma articulação entre o pessoal e o profissional, 

em que suas experiências e identidade são relacionados diretamente com seus saberes.  

Tardif (2012) aponta a importância de compreender a identidade docente situada 

dentro da história de vida dos professores, suas experiências, ações e desenvolvimento 

pessoal. Assim sendo, os recursos pessoais dos docentes os auxiliariam a encarar e assumir 
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desafios presentes na prática educativa. Por conseguinte, afirma que através deste processo de 

construção e reconstrução da identidade profissional através da prática, e que “[...] vivendo-o 

por dentro, por assim dizer, que podem tornar-se professores e considerar-se como tais aos 

seus próprios olhos.” (p. 107) 

Neste sentido, as experiências da prática docente auxiliam no processo de 

construção de uma identidade - visto que por intermédio das ações cotidianas e das mudanças 

presentes na sociedade que por sua vez influenciam diretamente na profissão - o docente 

modifica-se, e assim, constrói novas formas de ser e estar na profissão.  Martins (2007) 

destaca que a capacidade de análise dessas situações cotidianas, auxilia na elaboração e 

reflexão da prática docente, tendo em vista o contexto e as alternativas. 

Gatti (1996) define a identidade docente como uma construção permanente sendo 

proveniente das relações sociais estabelecidas pelos indivíduos, em que permeia a forma em 

que o docente atua e também como concebe a sua formação. Segundo suas explanações, a 

identidade define uma forma de ser e estar do indivíduo na sociedade, sendo situado cultural e 

socialmente. Logo, a identidade docente é influenciada não somente pelos saberes técnicos 

presentes na profissão e na formação, mas constrói-se a partir das experiências e vivências do 

indivíduo, em que se deve considerar o contexto no qual está inserido e, sua história de vida e 

profissional. 

Em consonância com esse perspectiva, Pimenta (1996) destaca que a identidade 

do professor não refere-se a um dado definitivo e estático, mas  um processo de construção 

que deve ser situado historicamente. Assim sendo, afirma que a profissão docente e suas 

representações presentes na sociedade influenciam diretamente na identidade docente, assim 

como, pelas percepções de cada indivíduo. É o que observa, ao dizer: 

[...] Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, 

confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de 

situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, 

de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor.[...] 

(PIMENTA, 1996, p. 76) 

Salienta-se que a escolha da profissão – constituinte do processo de construção da 

identidade docente – é marcada pela influência interna e externa, ou seja, das concepções do 

indivíduo e das relações sociais que o cercam. Considerando o momento histórico na qual a 

profissão docente está inserida, o momento de escolha é fortemente influenciado, visto que as 

representações da sociedade referentes ao exercício da docência marcam as percepções que os 

indivíduos possuem. Neste sentido, a desvalorização da profissão, as más condições de 
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trabalho e a responsabilidade e exigências postas ao exercício do professor, marcam 

consideravelmente a escolha e identidade os sujeitos. 

Considerando as influências externas à identidade docente, Dubar (2005) em uma 

perspectiva sociológica aponta a dualidade presente na identidade, visto que a identidade que 

possuo e a identidade que o outro define são inseparáveis para a compreensão dessa 

construção. Assim sendo, a identidade para si e a identidade para o outro estão diretamente 

relacionadas, pois para que ocorra o reconhecimento da identidade necessito do outro. É o que 

aponta Dubar (2005) ao pontuar que: “[...] Eu nunca posso ter certeza de que minha 

identidade para mim mesmo coincide com minha identidade para o Outro. [...]” (p. 135). 

Ressalta-se que apesar de tratar-se de uma perspectiva sociológica, acredita-se que 

auxilia-nos no contexto deste trabalho para compreender a construção da identidade docente. 

Logo, a identidade do professor marcada pela influência externa (outros sujeitos e da 

sociedade em geral), demonstra parte da representação da sociedade em relação à docência, 

considerando que atualmente a identidade docente é fortemente marcada pelas atribuições que 

as outras pessoas conferem a profissão.  

Brzezinski (2011) pontua que a identidade profissional é coletiva, considerando 

que constitui-se através das relações sociais e de trabalho, além do grupo social na qual o 

sujeito está inserido. No caso da identidade docente, o professor a constrói dentro de suas 

relações, especificamente, no âmbito profissional. Sendo assim, a identidade docente seria 

marcada pelas relações estabelecidas dentro da escola e no contexto na qual está inserida. 

Nesta perspectiva, infere-se que a partir das relações vivenciadas na escola e na comunidade, 

o docente delineia sua prática e formas de atuação, ou seja, sua identidade. 

Gatti (1996) sinaliza a importância de evitar a tipificação dos elementos 

constituintes da identidade docente. Considerando que o processo identitário é algo contínuo e 

plural, concordamos que se deve evitar a classificação de seus constituintes, pois podemos 

estar padronizando um processo plural. Assim sendo, “[...] O risco precisa, pois, ser corrido 

lembrando sempre que estamos correndo perigo de simplificar demais o que é múltiplo.” (p. 

89). 

Ressalta-se que a identidade docente é um processo plural e singular, pois ao 

mesmo tempo em que sofre influência de diversos fatores e relações, refere-se também a um 

sujeito repleto de singularidade. Neste contexto, Gatti (1996) destaca que “[...] O professor 

não é um robô que se programa ou se adestra de acordo com as necessidades do momento. 

[...]”  (p. 89).  Assim sendo, a identidade do professor não é algo dado e estático, mas refere-

se a um processo de construção e reconstrução permanente que apesar de situar-se em 
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determinado contexto cultural e social, deve-se considerar a singularidade de cada docente, ou 

seja, olhar o docente como pessoa/sujeito. Neste sentido, Martins (2007) pontua a necessidade 

de se reconhecer o docente como pessoa, “[...] reconhecendo que aquilo que ele diz e faz é 

mediado por aquilo que ele é, por sua personalidade.” (p. 18) 

Em uma perspectiva psicológica da identidade docente, Ciampa (2004) pontua 

que para se compreender um processo extremamente complexo como o da construção da 

identidade, deve-se considerar primeiramente as questões de igualdade e diferença. Assim 

sendo, ao longo do tempo, nos diferenciamos e nos igualamos de acordo com o grupo social 

que estamos inseridos. Logo, se somos professores nos igualamos neste grupo e, nos 

diferenciamos de outros profissionais, como por exemplo, os médicos. Mas, o referido autor 

ressalta que nem sempre o indivíduo reconhece-se de acordo com o seu grupo social, e neste 

sentido, podemos estar cometendo uma homogeneização da identidade dos sujeitos. Portanto, 

a identidade docente é influenciada pelos grupos sociais em que o sujeito encontra-se 

inserido, entretanto, as características desses grupos não devem ser determinadoras dos 

sujeitos, considerando a sua singularidade. 

Ciampa (2004) sinaliza a construção da identidade como um processo contínuo, 

em que: “[...] Identidade é movimento, é desenvolvimento do concreto. Identidade é 

metamorfose. É sermos o Um e um Outro, para que cheguemos a ser Um, numa infindável 

transformação”.  (p. 74). Assim sendo, a identidade docente é construída e reconstruída 

continuamente, sendo marcada por diversos fatores que não devem ser restritos um por um 

como totalidade absoluta desse processo.  

Dentro do contexto da identidade docente, destaca-se o momento que muitos 

autores denominam como crise na profissão. Essa fase caracteriza-se pela forte pressão 

vivenciada pelos docentes em sua prática e referentes as mudanças que ocorrem na sociedade 

e resvalam na sala de aula. Esteve (1991 apud Martins 2007) denomina este momento como 

“mal-estar docente” e destaca que alguns fatores contribuem para esse acontecimento, como 

por exemplo, a desvalorização profissional, novas expectativas referentes à educação, relação 

entre professor e aluno, além de outros conflitos que permeiam a profissão.  

Esteve (1991 apud Martins 2007) afirma que esse mal-estar na profissão ocasiona 

uma crise na identidade docente, em que algumas questões repercutem diretamente na 

personalidade desses professores. Dentre as elegidas pelo referido autor, destaca-se: 

ansiedade, stress, sentimentos de desajustamento e insatisfação, desejo de abandonar a 

profissão, pedidos de transferência de local de trabalho, esgotamento e autoculpabilização 

sobre o insucesso do ensino. Percebe-se que ao deparar-se com as modificações da sociedade, 
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as demandas da sala de aula e da responsabilidade posta sobre a profissão, os docentes 

vivenciam um momento de questionamento e crise, em que por algum momento cogitam até a 

desistência da carreira.  

Ressalta-se que a crise de identidade dos professores segundo Esteve (1991 apud 

Martins 2007), os conduz a diversas possibilidades de reações. Neste sentido, o autor realizou 

uma diferenciação em quatro grupos: alguns aceitam a mudança como inevitável e positiva 

para o processo de ensino; um segundo grupo reage com atitudes de inibição, ou seja, 

continuam realizam o trabalho como sempre o fizeram; um terceiro grupo coloca-se em 

posição de contraditoriedade, ou seja, ao mesmo tempo em que reconhecem a necessidade de 

mudança, mantêm-se céticos em relação a real possibilidade de mudança; e por fim, alguns 

apresentam medo da mudança devido a uma formação inadequada e a revelação de suas 

carências formativas. 

Portanto, destaca-se a definição de identidade profissional docente apresentada 

por Paganini-da-Silva (2006) em que ressalta a importância dos diversos aspectos que 

marcam a construção da identidade docente, não o restringindo a apenas um âmbito. 

[...] podemos definir a identidade profissional docente como um processo contínuo, 

subjetivo, que obedece às trajetórias individuais e sociais, que tem como 

possibilidade a construção/desconstrução/reconstrução, atribuindo sentido ao 

trabalho e centrado na imagem e auto-imagem social que se tem da profissão e 

também legitimado a partir da relação de pertencimento a uma determinada 

profissão, no caso, o Magistério.(PAGANINI-DA-SILVA,2006, p.76-77) 

Essa perspectiva apresentada pela autora aproxima-se muito da concepção de 

identidade docente adotada neste trabalho, visto que abarca os diversos fatores que 

influenciam este processo.  

Assim, considerando as perspectivas expostas até o momento infere-se que a 

construção da identidade docente é um processo contínuo, complexo, plural e singular. Trata-

se de um processo singular, pois é marcado pela personalidade do indivíduo e plural pois é 

influenciado pelas relações culturais, sociais e profissionais que o sujeito vivencia. A 

identidade docente não é um dado adquirido e definitivo, considerando que com o decorrer 

dos anos as pessoas modificam-se, seja individual como coletivamente. Neste sentido, trata-se 

de um processo de constante construção, reconstrução e transformação da identidade - em que 

com sua prática cotidiana e marcado pelo seu processo formativo – o sujeito pode rever e 

refletir sobre suas ações e assim modificar e/ou permanecer com alguns aspectos de sua 

identidade. Ressalta-se que os saberes profissionais e a identidade docente são fortemente 

relacionados, pois concorda-se com Nóvoa (1992) ao pontuar que os saberes dos adultos estão 
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relacionados com as experiências e identidade do sujeito. Assim sendo, o processo de 

construção da identidade docente está relacionado com as experiências do sujeito, que por sua 

vez marcam a sua forma de atuação. Logo, a identidade docente pode ser definida como a 

forma do sujeito ser e estar na profissão. 

2.3 Início da docência: alguns apontamentos 

A profissão docente é marcada por vários momentos que a constituem, em que 

propiciam ao docente encontrar a sua forma de ser e estar na profissão. Segundo Tardif (2012) 

o início da carreira caracteriza-se como um momento crítico, visto que envolve descobertas e 

desafios no que tange a profissão docente. Assim sendo, pontua que segundo pesquisas 

realizadas por ele, a base dos saberes docentes constrói-se nessa fase inicial que engloba os 

três primeiros anos de atuação. 

O início da docência é marcado por momentos conflitantes na profissão, pois 

representa a transição da posição de discente para a de docente. Assim sendo, o docente 

depara-se com a realidade da educação e assim, percebe a lacuna presente na formação inicial. 

Apesar de a experiência do estágio obrigatório ser essencial para o processo formativo, 

somente na prática real como docente que pode-se vivenciar os desafios cotidianos de sala de 

aula. O estágio caracteriza-se como uma forma de aproximação da teoria com a prática, mas 

somente essa experiência não nos possibilita a compreensão real da profissão docente. 

Nóvoa (2009) sinaliza a importância do período inicial de docência, considerando 

que grande parte de nossa trajetória é marcada neste período, assim como a forma na qual nos 

relacionamos com os colegas de profissão e com a comunidade escolar.  Lima (2006) aponta 

que o início de carreira é um momento importante e difícil ao mesmo tempo, considerando 

que é nesse período – marcado por características próprias – que ocasionam as principais 

marcas na identidade docente no decorrer da carreira.  

Considerando que a identidade docente tem como um de seus elementos 

principais, a experiência, destaca-se que o início da docência caracteriza-se como a primeira 

experiência frente à profissão. Ressalta-se que na formação inicial passamos por atividades e 

estágios que nos possibilitam a aproximação com a realidade da profissão, entretanto o início 

de carreira trata-se da primeira experiência, pois é o momento em que ingressamos como 

profissionais.  

Huberman (2000) apresenta em seu estudo algumas fases que são características 

da carreira docente, e destaca que o desenvolvimento profissional refere-se a um processo, 
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que por sua vez pode ser considerado linear para alguns, mas para outros pode ser marcado 

por descontinuidades e regressões. Essas fases compõem o ciclo profissional dos professores, 

sendo elas: entrada na carreira, fase de estabilização, fase de diversificação, fase de pôr-se em 

questão, serenidade e distanciamento afetivo, conservantismo e lamentações e 

desinvestimento. 

Segundo o referido autor, a entrada na profissão docente é marcada por dois 

aspectos: descoberta e sobrevivência. A descoberta refere-se ao entusiasmo dos professores 

iniciantes, que pela primeira assumem uma turma, ou seja, a responsabilidade efetiva da 

profissão. A experimentação e suas possibilidades marcam esse período, em que o docente 

pode explorar a realidade e seus encantos e desencantos. Assim sendo, o docente sente-se 

parte do grupo de professores, ou seja, realmente torna-se professor.  

Huberman (2000) ressalta que as descobertas deste período são o suporte para a 

superação dos dilemas enfrentados, no que classifica como sobrevivência. O choque inicial e 

real sobre a realidade da profissão docente, além do confrontamento entre a formação inicial e 

a complexidade da profissão, traduz o aspecto da sobrevivência. Neste sentido, o autor 

destaca que não se deve restringir este período a esses dois aspectos, visto que muitos 

docentes identificam-se com somente um destes, e outros apresentam outras características, 

como por exemplo, a indiferença e a serenidade. 

A fase de estabilização é marcada pela liberdade para atuação, visto que os 

docentes sentem-se mais livres para o exercício da profissão, assim classifica este período 

como marcado por uma “consolidação pedagógica” (p. 41). A terceira fase de diversificação 

caracteriza-se como um momento de diversificação da prática, assim sendo os professores 

seriam os mais dinâmicos e motivados, em busca de novos estímulos para a sua prática. A 

quarta fase de colocar-se em questão é marcada tanto pela rotina, tanto pela crise existencial 

dentro da profissão. O autor pontua que essa fase é marcada por diversas facetas, o que torna 

difícil reduzi-la a somente um aspecto.  

A fase de distanciamento afetivo e serenidade são alcançadas após sucessivos 

questionamentos e experiências dentro da profissão, e os discentes têm papel fundamental 

nessa fase, visto que o tratamento que concedem aos professores mais jovens diferencia-se do 

concedido aos mais velhos. Aos professores mais jovens conferem o tratamento de irmãos e 

amigos, com os mais velhos os caracterizam como seus pais. A fase de conservadorismo é 

marcada pela idade mais avançada, na qual os professores reclamam das atitudes dos alunos e 

dos elementos que permeiam o ensino. Por fim, a fase de desinvestimento é marcada pela 

estabilidade que os professores de final de carreira possuem, e assim preparam-se para o 
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momento da aposentadoria. Neste sentido, deixam de investir na sua formação, entretanto 

desvinculam-se da profissão sem grandes lamentações. 

Para exemplificar os elementos citados acima, Huberman (2000) elaborou um 

quadro que representa esses aspectos agrupados em fases da carreira docente.  

 

 

Quadro 2: Ciclo Profissional - Huberman 

 

 
Fonte: HUBERMAN, M. ; O ciclo de vida profissional de professores. In: NÓVOA, Antonio. 

(Org.). Vida de professores. Porto: Porto Editora, 2000. p.47. 

 

 

Atenta-se que o início da carreira é marcado por momentos conflitantes e 

desafiadores no que tange a profissão, o que provoca marcas na identidade docente, assim 

como, pode definir a sua permanência ou desistência da profissão. No quadro acima, 

Huberman (2000) destaca esse período como os três primeiros anos de docência, que na 

grande parte das abordagens teóricas é classificado nessa faixa. Esses anos iniciais 

demonstram a transição de posição e o ingresso do docente na profissão, visto que o professor 

vivencia o choque da realidade e descobre a complexidade que perpassa a prática docente. 

Para Huberman (2000) esse período pode ser positivo ou negativo para cada docente, o que 

varia de acordo com a experiência de cada um. 

Lima (2006) ressalta que o início da docência não é determinado exclusivamente 

pelo tempo de atuação, mas também pela novidade da situação na qual o professor estiver 

vivenciando. Considerando esse período, a autora apresenta um apanhado de características 

que os docentes apresentam, de acordo com algumas pesquisas: preocupação com o domínio 
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do conteúdo, preocupação com questões disciplinares, necessidade de controle das situações 

de sala de aula, conformismo em relação às regras, choque com a realidade e experimentação 

de diversos modelos de ensino. 

As características apontadas demonstram as dificuldades e desafios que os 

professores iniciantes enfrentam, considerando que em grande parte não contam com o apoio 

do corpo docente, o que dificulta ainda mais essa entrada na carreira. O ingresso na carreira é 

marcado seja de forma negativa ou positiva, pelo novo, pela experimentação, pela 

experiência. Assim sendo, o início da docência marca a identidade docente considerando que 

sendo a sua primeira experiência frente à profissão, o professor traz durante toda sua trajetória 

essas experiências e momentos iniciais. 

Considerando as características apontadas, percebe-se a complexidade que marca 

este período na profissão docente. Tendo em vista o processo transitório de estudante para 

docente e todas as questões que permeiam o ingresso na profissão, destaca-se que ao ingressar 

os docentes depara-se com a realidade e não com a educação ideal muitas vezes propagada 

nos cursos de formação. Neste sentido, esse período inicial é crítico, pois revela ao docente 

situações não vistas anteriormente, que por sua vez somente é possível pela prática docente.  

Portanto, o suporte oferecido pelas escolas e pelo corpo docente são fundamentais 

nesse período inicial, visto que com o apoio dos colegas os questionamentos e as 

características comuns a esse momento, essas experiências “ [...] constituem um alento no 

sentido de tirar o Magistério da lista das profissões consideradas solitárias e de diminuir as 

agruras do início da docência [...].” (LIMA, 2006, p. 100).  

Reportando-se as experiências como pilares deste trabalho, acredita-se que vale 

destacar uma conceituação essencial para a compreensão de sua influência no processo 

identitário. Larrosa (2014) define a experiência como aquilo que nos marca, que nos toca e 

que nos passa. No cotidiano passamos e vivenciamos muitos momentos, entretanto, poucas 

coisas nos marcam e nos tocam. O referido autor pontua a diferença entre acontecimento e 

experiência, visto que a primeira diz respeito a momentos comuns, que muitos vivenciam esse 

acontecimento, mas a experiência será singular. A experiência por sua vez, é singular e 

relativo, ou seja, depende do sujeito.  

Salienta-se que sendo a experiência singular, esta também produz a 

heterogeneidade, a diferença e a pluralidade. Larrosa (2014) afirma que a experiência depende 

de cada sujeito, assim cada um terá a sua experiência que por sua vez não será repetida pelo 

outro. Assim sendo, a experiência não pode ser separada do sujeito, “ [...] mas somente tem 
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sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em 

definitivo, uma forma humana singular de estar no mundo [...]” (LARROSA, 2014, p. 32). 

 Considerando o contexto do presente trabalho, pontua-se a importância das 

experiências na construção da identidade docente, visto que nos possibilita um contínuo 

processo de movimentação e reconstrução. Ressalta-se a importância conferida pelo autor a 

capacidade de formação e transformação proveniente da experiência, que é marcada pela 

reflexão do sujeito sobre si mesmo: “[...] É experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos 

toca, ou que nos acontece, e, ao nos passar, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da 

experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação.” (LARROSA, 2014, p. 28).  

Portanto, as experiências dos docentes influenciam seus saberes e sua forma de 

ser e estar na profissão. A partir das experiências o sujeito pode formar-se e transformar-se, 

visto que no decorrer de sua trajetória é tocado por experiências que podem auxiliar na sua 

prática docente. Larrosa (2014) traz questões aprofundadas sobre a experiência, mas 

considerando o contexto do trabalho, tomar-se-á somente a sua visão de experiência como 

definição. 

Destaca-se que as experiências são assim definidas de acordo com cada sujeito, 

sendo que muitas coisas em comum acontecem no início da docência, mas cada sujeito as 

tomará como experiência. Assim sendo, as experiências são constituintes da identidade 

docente, visto que cada um afere o significado e importância a esses momentos, 

especificamente, de início de carreira. Pontua-se que 

Também a experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à educação. Educamos 

para transformar o que sabemos, não para transmitir o já sabido. Se alguma coisa 

nos anima a educar é a possibilidade de que esse ato de educação, essa experiência 

em gestos nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o 

que somos para ser outra coisa além do que vimos sendo. (LARROSA; KOHAN, 

2014, p. 6) 

A presente citação abarca a experiência e a educação e, de certa forma, resume o 

que foi exposto até o momento.  A experiência como pilar neste processo, é o que dá sentido 

não só a educação, mas também a prática pedagógica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA E PERFIL DOS PARTICIPANTES 

O que é pesquisa? Esta pergunta pode ser respondida de muitas formas. Pesquisar 

significa de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas. Minayo (1993, 

p.23), vendo por um prisma mais filosófico, considera a pesquisa como “atividade básica das 

ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de 

constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma 

atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma 

combinação particular entre teoria e dados”.  

Demo (1996, p.34) insere a pesquisa como atividade cotidiana, considerando-a 

como uma atitude, um “questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção 

competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico 

e prático”. 

Para Gil (2012, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico”. Assim sendo, “o objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos”. Refere-se a esta, como um processo de desenvolvimento do 

método científico, sendo então formal e sistemático.  

Neste sentido, as pesquisas possibilitam o descobrimento de respostas, o que 

propicia a produção de novos conhecimentos e a investigação da realidade. Considerando a 

importância da pesquisa nos trabalhos científicos, este capítulo apresenta os procedimentos 

metodológicos utilizados com o intuito de esclarecer as abordagens utilizadas. 

3.1 Abordagem da pesquisa 

Considerando que temos como base o processo de construção da identidade e seus 

significados, a abordagem utilizada no presente trabalho refere-se à pesquisa qualitativa e 

exploratória. Silva e Menezes (2000) pontuam que a abordagem qualitativa propicia uma 

relação entre o sujeito e o mundo real, assim possibilita ao pesquisador compreender os fatos 

dentro do contexto no qual o sujeito está inserido. Assim sendo, Silva e Menezes (2000) 

destacam que essa abordagem “[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 

sujeito que não pode ser traduzido em números. [...]” (p. 20). 
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De acordo com Gil (2012) a pesquisa exploratória tem como objetivo central 

propiciar uma visão generalizada sobre determinado assunto, fato ou temática. Assim sendo, a 

presente pesquisa possui caráter exploratório considerando que propicia ao pesquisador 

estabelecer maior familiaridade com a temática abordada para posteriormente contribuir para 

o esclarecimento do problema. 

Portanto, nesta pesquisa a abordagem qualitativa e exploratória possibilitou que os 

participantes expusessem as suas perspectivas sobre a temática abordada e propiciou o contato 

direto do pesquisador com o ambiente natural em que os pesquisados estão inseridos. Esta 

opção metodológica proporcionou um olhar mais atento ao processo levando em conta a 

temática deste trabalho de conclusão de curso. 

3.2 Contexto da pesquisa 

A presente pesquisa concretizou-se em uma escola classe de Planaltina - Distrito 

Federal. A escola oferta os AIEF (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) nos turnos matutino 

e vespertino, além de oferecer o ensino no período integral para os educandos. O estágio 

supervisionado do Curso de Pedagogia foi realizado nesta mesma escola cujo prédio foi 

construído em caráter provisório e é o mesmo até os dias atuais. 

Conforme projeto pedagógico da escola, os princípios norteadores da instituição 

referem-se à construção democrática, interligação dos valores sociais com os conteúdos 

ministrados, respeito às diversas formas de aprendizado e a utilização de mídias educacionais. 

Ao refletir sobre estes princípios norteadores após minha passagem pela escola possibilitado 

pela pesquisa que ora realizo, percebo que a escola, por meio dos docentes, discentes e 

gestores educacionais busca inserir tais princípios de diferentes formas, como por exemplo, na 

realização de projetos, atividades extraclasse, uso de laboratórios, visitas e dos conteúdos 

dados em sala. 

Tive a oportunidade de realizar a pesquisa dispondo de espaço específico e de 

contar com a colaboração dos participantes. Concluímos no início do mês de novembro de 

2014. A identificação dos pesquisados será preservada considerando o acordado e o termo de 

autorização para entrada na escola.  

3.3 Participantes 

O presente estudo teve como participantes professores efetivos de uma escola 

pública do Distrito Federal. A amostra da pesquisa constitui-se por dez (10) docentes, que 
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responderam voluntariamente a um questionário para traçar o perfil destes e a entrevistas com 

questões previamente estruturadas e gravadas em áudio. Optou-se por docentes atuantes nos 

AIEF, considerando o objetivo da pesquisa e foco de atuação da escola. A participação na 

pesquisa foi solicitada pela equipe gestora da escola para todos os docentes que se 

encaixavam nas exigências da amostra. Assim sendo, todos os docentes que participaram da 

pesquisa, o fizeram de forma colaborativa. Os participantes são quase majoritariamente 

residentes da cidade de Planaltina no Distrito Federal, mesma localização da instituição, 

sendo apenas um residente em uma cidade próxima localizada no Estado do Goiás. 

Assim sendo, infere-se que os participantes da pesquisa são majoritariamente 

professores com um tempo avançado de atuação. Esse contexto diversificado propicia-nos 

uma gama de concepções fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. 

A maioria dos professores é do gênero feminino, sendo somente um do sexo 

masculino. Atenta-se que esse dado reforça a questão de gênero na atuação com crianças, 

visto que é uma profissão majoritariamente feminina. Foram entrevistados dez (10) 

professores atuantes nos AIEF, sendo que desses, oito (8) são formados em Magistério. 

Dentre os professores com Magistério, seis (6) possuem graduação em Pedagogia e os outros 

dois (2) possuem graduação em Letras. Os demais professores, ou seja, dois (2) dentre eles 

um possui graduação em Educação Física e o outro em Pedagogia. 

Um ponto marcante diz respeito ao interesse dos professores no que diz respeito à 

formação continuada, oito dos participantes possuem especializações e cursos de 

aprimoramento. Refletindo sobre a formação continuada cabe destacar a importância desta 

para a carreira docente no Distrito Federal e também o fato de que a formação continuada é 

essencial para a profissão docente, visto que possibilita aos docentes o conhecimento de novas 

questões educacionais, além do aprimoramento de suas práticas. 

Tratando-se da idade média dos professores, os dados apontam para a média de 

quarenta e seis (46) anos acima, o que reforça um quadro docente ainda jovem e que possui 

entre 11 e 20 anos de atuação na educação pública. Vejamos os gráficos: 
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Gráfico 1: Faixa Etária dos Professores 

 

Atenta-se que a maioria dos professores apresenta faixa etária superior aos 30 

anos e possuem mais tempo de atuação, o que se verifica no gráfico seguinte. 

 

 

Gráfico 2: Tempo de atuação na Educação Pública 

Verifica-se que a maior parte dos professores possui entre 11 e 21 anos de atuação 

na educação pública. No contexto da pesquisa, essas características são essenciais, pois, ao 

investigar a construção da identidade docente e a influência das experiências iniciais, os 

docentes, ao revisitarem as suas práticas e momentos iniciais, podem refletir sobre a profissão 

e atuação. 
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No que refere-se ao tempo de atuação na escola atual, os dados mostram que a 

maioria possui acima de dez (10) anos de atuação, destaca-se que em parte são professores 

que ingressaram juntos na instituição, segundo relatos dos mesmos.  

 

 

Gráfico 3: Tempo de Atuação na Escola Atual 

 

 

3.4 Instrumentos de Pesquisa 

Os instrumentos de pesquisa utilizados foram o questionário e entrevistas semi-

estruturadas. Os questionários foram aplicados com o intuito de traçar um perfil dos 

participantes da pesquisa, explorando algumas informações básicas de cada um. Segundo Gil 

(2012), a aplicação de questionários possibilita a identificação e caracterização dos 

participantes da pesquisa, assim como a obtenção de informações sobre determinados 

assuntos, como, por exemplo, expectativas, conhecimentos, temores e aspirações.  

A entrevista foi semi-estruturada com o intuito de organizar a sua concretização, 

assim como seguiu os objetivos da pesquisa. A escolha desta técnica como base para a coleta 

dos dados deu-se a partir do caráter subjetivo que marca o trabalho, o que possibilita ao 

entrevistado uma liberdade maior para expor suas perspectivas. De acordo com Gil (2012), a 

entrevista pode ser caracterizada como uma forma de interação social, em que o pesquisador 

está à busca de dados e o entrevistado situa-se como uma fonte de informação. Assim sendo, a 

entrevista possibilita o que denomina de “diálogo assimétrico” (p. 109). 
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3.5 Procedimentos de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada no dia 5 de novembro de 2014, no espaço físico da 

escola, para professores efetivos atuantes nos AIEF (Anos Iniciais do Ensino Fundamental). 

Inicialmente, visitei a escola com uma semana de antecedência e conversei com a equipe 

gestora, explicitando os objetivos da pesquisa e a importância da colaboração dos professores. 

A Direção da escola permitiu a minha entrada para a realização da pesquisa, e solicitou-me 

que retornasse na semana seguinte, no dia destinado à coordenação pedagógica. 

A data para o encontro justificou-se pela presença considerável dos professores 

em ambos os turnos, considerando o tempo disponível que teriam para participar. No dia 

marcado, direcionei-me à escola nos dois turnos (matutino e vespertino), entrevistando seis 

professores pela manhã e quatro à tarde. A equipe gestora apresentou-me aos professores e 

explicou o teor da minha presença, e assim solicitou que os professores que assim desejassem 

pudessem colaborar com a pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas na sala de recursos que estava disponível no 

momento, para propiciar melhor ambiente para as gravações. Para cada docente, expliquei os 

termos de consentimento e o objetivo do questionário, assim sendo preencheram-no e 

prosseguimos com a entrevista.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE REFLEXIVA: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE 

O presente capítulo apresenta a discussão dos relatos obtidos através das 

entrevistas realizadas, sendo utilizados recortes das falas dos entrevistados, tendo como base o 

referencial teórico descrito no trabalho. Para a análise optamos por fazer alguns recortes 

teóricos que denominamos categorias. Essas categorias propiciam-nos a discussão e análise 

reflexiva dividida em temáticas levantadas pelas entrevistas respeitando sempre os nossos 

objetivos iniciais. Optou-se por cinco (05) categorias: escolha pela profissão, dificuldades 

enfrentadas no exercício da profissão, início de carreira, identidade docente e formação. Por 

fim, apresenta-se o que foi exposto e pontuado como considerações finais nas entrevistas 

pelos professores. 

4.1 Escolha da Profissão Docente 

No que tange à escolha da profissão atenta-se que as pesquisas indicam que vários 

fatores influenciam nessa decisão, considerando que o sujeito está inserido numa cultura 

marcada por concepções sobre a profissão docente, da docência, de ensino e aprendizagem 

que são construídas historicamente desde o início da sua escolaridade. Nesse sentido, a 

escolha da profissão é marcada por elementos internos e externos ao sujeito, o que interfere 

diretamente em sua escolha. Considerando então as várias influências que marcam a escolha 

da profissão, verifica-se que os professores entrevistados realizaram a escolha pautada e 

influenciada por fatores referentes não somente ao ser professor em si, mas também por 

fatores externos à docência. No que diz respeito à escolha influenciada pela profissão docente 

em si, ou seja, por realmente desejar ser professor, nota-se que poucos docentes identificaram-

se pela escolha da profissão “em si”, mas foram influenciados por outros fatores que se 

observa no relato dos entrevistados: 

Sujeito 5: Na verdade não foi uma escolha. Na época eu fiz até contra 

minha vontade, porque eu queria trabalhar e estudar à noite. Mas 

meu irmão e minha mãe não deixaram e então eu fiz o Magistério. 

Mas eu acabei tomando gosto e estou até hoje. 

Sujeito 6: Na época foi falta de opção, porque na minha cidade só 

tinha técnico em magistério, técnico em administração e técnico em 

contabilidade. E eu, escolhi técnico em Magistério.  
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Percebe-se que a escolha pela profissão nesses casos baseou-se nas alternativas de 

carreira para cada um. Destaca-se que, apesar da escolha não ter sido diretamente ligada ao 

interesse pela profissão, os docentes após ingressarem na carreira desenvolveram uma atração 

e realmente identificaram-se na e pela profissão.  

Outro motivo para a escolha refere-se à influência familiar e dos próprios 

docentes que marcaram a trajetória dos entrevistados. Considerando que pessoas da 

convivência familiar que atuavam como docentes e professores marcantes no decorrer da vida 

dos sujeitos, exerceram papel fundamental na escolha da profissão a ser trilhada. Neste 

sentido, Tardif (2012) pontua a influência de familiares e professores neste momento, em que 

constituem como importantes e determinantes fontes na escolha profissional, assim como na 

construção da identidade docente.  

Reportamo-nos a Nóvoa (1992) ao afirmar que os saberes dos adultos são 

provenientes de suas experiências e identidades. Neste contexto, a escolha pela profissão não 

é marcada restritivamente ao indivíduo, mas também através de suas experiências e interações 

com o ambiente social na qual se encontra inserido e que são influenciados pelos professores 

e familiares.  

Sujeito 3: Bom, acho que principalmente a experiência que eu tive 

durante o meu período escolar, acho que isso me influenciou bastante 

porque as pessoas que participaram desse processo, foram muito 

importantes na minha formação, então eu queria fazer essa diferença 

na vida de outras pessoas. 

Sujeito 4: Bem, eu escolhi porque é uma questão de família! A minha 

família toda, toda não, mas 90% escolheu a profissão de professor. Aí 

eu tenho uma tia que eu admirava ela demais, e ela era professora do 

Magistério. E assim, a gente sempre se espelha naquela pessoa que a 

gente gosta muito né?! E eu achava aquilo que ela fazia lindo, e fui e 

entrei no Magistério, além de ela ser minha tia também era 

professora do Magistério. Aí me apaixonei. Mas é uma questão 

familiar [...] 

Cabe destacar um comentário feito por uma das entrevistadas para escolha da 

profissão: a vocação e o “destino”. Na fala, a determinante não foi a profissão, nem tampouco 

influências familiares e escolares, mas o destino que  propiciou o ingresso na profissão e, 

posteriormente descobriu a vocação para o exercício da profissão. 

Sujeito 8: Acredito que seja...vem do além! Porque eu sou filha de pai 

e mãe semi-analfabetos e desde o início eu tive vontade, tive vocação. 
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E depois da minha geração, porque eu sou bem vovozinha já né, os 

sobrinhos e outros, vários enveredaram para o mesmo caminho. E 

mesmo sabendo da aspereza, das dificuldades... assim nós temos 

muitos jovens na família que estão na educação. Então, foi coisa do 

destino, que vem lá de cima, porque eu não tinha antecedente, e eu e 

mais duas irmãs nos enveredamos por esse caminho. E depois de nós, 

vieram várias outras. 

Outra motivação para a escolha da profissão refere-se à docência em si, ou seja, 

por realmente querer ser professor.  Constatou-se que esse motivo pautou-se não somente pelo 

interesse pela profissão, mas também por afeição às crianças e pela busca da transformação da 

sociedade. A identificação com a profissão constitui-se como ponto crucial na escolha desses 

sujeitos, que, de acordo com suas preferências e objetivos, afirmam optar pela profissão por 

realmente querer segui-la. É o que se observa a seguir: 

Sujeito 2: Bom, desde criança né. Eu sempre brincava de escolinha, 

de reunir os primos e os vizinhos, e sempre a brincadeira preferida 

minha era: dar aula. Eu queria ser sempre a professora, queria 

ensinar. E assim, fui crescendo e quando chegou na época de escolher 

qual curso depois da 8ª série, as opções que tinham, eram o 

que...colégio agrícola e o Normal no Centrão. Aí eu optei pois já 

gostava, e fui fazer o Magistério no Centrão. 

Sujeito 10: Eu sempre gostei muito de educar e de crianças. E eu acho 

que é uma forma de ajudar! 

Sujeito 9: É acreditar no ser humano! Estou na profissão docente, não 

por remuneração, mas por acreditar que posso fazer um ser humano 

melhor e que posso contribuir com a humanidade. 

Em relação à escolha da profissão como forma de contribuição para a construção 

de uma sociedade melhor, observa-se o caráter e potencial transformador atribuído à educação 

pelos docentes, não somente no que diz respeito à profissão, mas também em suas 

experiências e práticas educativas. Nesse sentido, Freire (2014) salienta que a educação deve 

manter o que denomina de “justa raiva”, em que se luta contra injustiças, exploração e 

violência, enfim uma educação que lute em prol de uma transformação social. Entretanto, 

pontua que essa justa raiva não pode “[...] perdendo os limites que a confirmam, perder-se em 

raivosidade que corre sempre o risco de alongar-se em odiosidade.” (FREIRE, 2014, p. 41).  

Brzezinski (2009) pontua a necessidade de voltar-se a formação e valorização dos 

professores ao “real humanismo transformador” (p.2), em que através dos reflexos desse 

processo possa-se alcançar uma educação verdadeiramente voltada para os interesses da 
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população brasileira, além da qualidade referenciada socialmente.  Assim sendo, a educação – 

considerando os órgãos competentes e a comunidade escolar – constitui-se como elemento 

fundamental para que haja uma verdadeira mudança na sociedade pautada no humanismo que 

perpassa as relações sociais, em que os sujeitos possam ter suas vozes ativas, e sejam 

reconhecidos como participantes deste processo. 

4.2 Dificuldades enfrentadas no exercício da profissão 

Considerando que a profissão docente constitui-se por saberes e experiências 

plurais - que por sua vez influenciam diretamente na construção da identidade docente – 

atenta-se que é permeada por questões conflituosas e encantadoras no decorrer da carreira. 

Nesse sentido, os entrevistados listaram as principais dificuldades enfrentadas no exercício da 

profissão, com o intuito de refletir sobre o panorama atual da profissão e da educação. 

Assim sendo, dentre as dificuldades listadas uma das que aparece com maior 

freqüência diz respeito ao apoio, tanto institucional como por parte da comunidade escolar. 

Principalmente, o apoio dos pais no processo de ensino-aprendizagem, em que segundo os 

relatos as responsabilidades da família são transferidas para o professor. Nesse sentido, 

Scheibe (2001) pontua a necessidade da desmistificação da imagem docente nos dias atuais, 

em que esse é visto como o salvador de todos os males e detentor dos poderes que irão 

modificar a sociedade. Destaca-se que a educação em si constitui-se como um elemento 

essencial na mudança real da sociedade, entretanto não se deve transferir para o professor a 

responsabilidade da resolução de todos os conflitos e carências presentes na sociedade. É o 

que se observa a seguir: 

Sujeito 10: Eu acho que é maçante falar isso, mas é a falta de 

compromisso das famílias com a escola. Parece que a escola é um 

depósito, que você joga as crianças ali e a gente tem que fazer tudo. 

As famílias parecem que não tem compromisso [...] Eu acho que a 

família, a escola e os órgãos competentes, todos juntos fariam uma 

educação muito melhor! Se cada um cumprisse com seu compromisso, 

não deixasse somente para um fazer. A gente tem que pensar é que 

professor tem que ensinar, ler, escrever e algumas outras coisas mais. 

Coisas como respeito, têm que vir de casa, mas a família deixa tudo 

pra escola e não é assim que teremos uma educação de qualidade. 

[...] 

Sujeito 2: [...] E outra dificuldade que eu encontrei, que eu percebi, 

foi a dificuldade de tudo, de interesse de participação dos pais, assim 

tem uma grande maioria que não tem o comprometimento de 
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acompanhar os filhos, essa também foi uma dificuldade que 

encontrei.[...] 

Infere-se que os docentes sentem-se solitários no que tange ao exercício da 

profissão, sem apoio da sociedade e dos próprios membros da escola. Lima (2006) aponta a 

necessidade do apoio da comunidade escolar, especificamente no início de carreira, visto que 

propicia aos docentes o compartilhamento dos desafios presentes no início e no decorrer da 

profissão. Assim sendo, ao compartilharem com os colegas de profissão as experiências da 

sala de aula, os professores sentem-se parte daquele grupo e apoiados, em que todos passam 

por situações parecidas, não sendo exclusividade de determinado professor. Além disso, os 

docentes apresentam as dificuldades referentes ao apoio advindo da equipe escolar, que, por 

sua vez, exerce estritamente o que é designado para a sua função e, os docentes exercem suas 

atividades sem nenhuma articulação com a gestão da escola. 

Sujeito 1: As vezes questões de material, também dos próprios alunos 

mesmo. Assim, alunos que passavam por dificuldades financeiras, que 

não tinham um lápis, uma borracha ...coisas simples que fazem parte 

do dia a dia e são necessárias para as crianças. E eu acho que essa 

foi uma das grandes dificuldades. E assim, falta de acompanhamento, 

dessa ajuda por parte assim de direção mesmo, de coordenação 

pedagógica. De as vezes você ter que resolver tudo sozinha, de fazer 

seu trabalho sozinha.  

Sujeito 7: Apoio! E apoio vem não de fora da escola, mas do sistema, 

de dentro da Secretaria de Educação. É, governo! Toda vez que um 

governo entra, muda tudo e começa do jeito dele. A gente se sente 

meio que cobaia, sabe. Então, o que o outro fez não serve, e a gente 

para tudo e começa outro desafio que é uma nova experiência. Pra 

mim isso é horrível! 

Em relação ao apoio institucional, verifica-se a necessidade de políticas públicas 

de Estado, e não de governo. Enfim, políticas contínuas que visem uma educação de 

qualidade para a população, prezando pelos interesses do povo e não de determinado governo. 

Saviani (2001) pontua a necessidade de adequação do que se diz ao que se faz no que 

concerne à educação e às políticas públicas que a permeiam, em que seja colocada como 

prioridade.  

Outras dificuldades são elencadas pelos docentes, em que se destaca a questão da 

violência presente na sala de aula, seja entre os alunos ou entre aluno e professor. Nesse 

sentido, os docentes sentem-se reféns da violência, que, por sua vez, infelizmente, não se 

restringe ao ambiente externo da escola. 
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Sujeito 9: É, violência. Violência dos alunos com os alunos, e 

violência dos alunos contra o professor. 

Pesquisadora: E essas dificuldades você percebe desde seu ingresso? 

Sujeito 9: Sim, porque a escola é o reflexo da sociedade. E a escola 

está violenta porque a sociedade é violenta. E nós estamos apenas 

reproduzindo uma realidade externa a nós. 

Sujeito 3: Primeiro, eu acho que a estrutura física principalmente 

aqui na nossa escola. Porque é uma escola que há 20 anos é pra ser 

derrubada e até agora nada, e a estrutura física da escola não ajuda. 

As turmas estão super lotadas [...] Mas minha principal dificuldade é 

a estrutura física, a falta de material, a falta de apoio dos pais que 

deixam tudo por conta da escola. Então a minha grande dificuldade 

era isso. O fato da indisciplina, o bairro é violento, então acaba que a 

comunidade e os alunos já chegam com esses traços de violência na 

escola. Então, isso dificultava muito e o papel que a gente tinha que 

fazer: às vezes a gente faz papel de mãe, de pai, de médico. [...] 

Sujeito 6: Hoje! Eu vou responder hoje! Indisciplina! Indisciplina é o 

problema com maior freqüência que eu enfrento hoje. Por quê? 

Porque as crianças não têm limites, não têm referencial. Então, a 

primeira pessoa que confronta a criança hoje é o professor! É com o 

professor que ela não pode isso, não pode agora e tem que esperar! 

Então hoje, o fator, a coisa mais difícil que eu enfrentei, eu (cita o 

nome) pra sala de aula é indisciplina. Limite! 

Além das questões levantadas, percebe-se que a estrutura inadequada da escola e a 

falta de material são elementos presentes no cotidiano do professor. A desvalorização da 

profissão e a falta de investimento na educação em si, geram situações que inviabilizam e/ou 

dificultam a prática docente. Ressalta-se que questões relacionadas aos materiais necessários 

para o desenvolvimento das atividades muitas vezes são disponibilizados pelo corpo escolar 

para que os alunos não sejam prejudicados.  

Sujeito 5: Várias, na verdade! Eu vejo assim, que na escola pública 

tudo é muito bonito quando se fala em fazer, mas o fazer mesmo é 

muito difícil. Então assim, tem a estrutura física que não ajuda, tem 

os obstáculos mesmo assim, dos pais que não se importam. Eles 

acham que a escola é um depósito mesmo, então. A questão da falta 

de material às vezes prejudica muito o trabalho...São vários fatores 

que eu vejo, percebo. [...] Então assim, é bonito de se falar, mas na 

prática não funciona. 
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Considerando as dificuldades enfrentadas pelos docentes, a professora citada 

(sujeito 5) aponta que são diversas as encontradas no exercício da profissão, reportando-se a 

questões citadas anteriormente, como: falta de apoio dos pais e estrutura física. Atenta-se que 

emerge novamente a questão da adequação das políticas públicas em sua concretização ao que 

é transmitido e planejado pelos elaboradores. Destaca-se a necessidade de conhecimento por 

parte dos órgãos competentes da realidade educacional dentro de cada contexto, visto que 

necessita-se sair de uma utopia instrumental para a realidade.  

Infere-se que as principais dificuldades enfrentadas pelos professores na profissão 

referem-se à falta de apoio da família, falta de apoio institucional, estrutura física e violência. 

Essas dificuldades apresentadas expressam que a realidade escolar está distante de uma 

proximidade do ideal, visto que essas dificuldades e carências não se esgotam, assim como 

pontua Brzezinski (2009) que os dilemas não se esgotam, mas sempre se renovam, recriando 

novos desafios.  

Lemos (2009) apresenta em seu estudo as principais dificuldades enfrentadas por 

docentes que abandonaram a docência, que, por sua vez, motivaram o abandono. Assim 

sendo, o autor apresenta um quadro com algumas dificuldades, em que as elencadas nesse 

presente trabalho coincidem diretamente com as apresentadas pelo autor. Sendo elas: alunos 

desinteressados, famílias desinteressadas, indisciplina e violência dos alunos, escola 

desestruturada, péssimas condições de trabalho, desorganização do sistema educacional, falta 

de apoio da equipe escolar e ausência de recursos materiais. 

Portanto, grande parte das dificuldades apresentadas pelos docentes entrevistados 

refere-se à desorganização do sistema educacional brasileiro, em que não há planejamento e 

conhecimento da realidade para a elaboração de políticas públicas e investimento real na 

educação. Além disso, a falta de apoio institucional e por parte dos membros da comunidade 

escolar é reflexo da desvalorização da educação e, consequentemente, da profissão. 

4.3 Início da Docência 

Considerando que, conforme especialistas e pesquisadores, o início da docência é 

visto como momento crucial para a permanência na profissão e no processo de construção da 

identidade docente, foram realizadas perguntas aos docentes sobre este período da carreira e 

as principais experiências as quais vivenciaram. Neste contexto, partimos do conceito de 

experiência inspirado nos pressupostos de Larrosa (2014) que pontua a experiência como 

aquilo que nos toca e que nos marca. Compreende-se a experiência como algo intimamente 
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relacionado ao sujeito, em que cada experiência é única e singular e, assim sendo não se 

repetirá. 

Ao serem questionados sobre qual período de sua carreira consideram como o 

início da docência, os docentes partindo de suas experiências apontaram que esse período 

varia entre 1 e  5 anos de carreira. Atenta-se que as respostas referentes a 1 ano de carreira 

referem-se ao ingresso em uma nova realidade, nova escola ou novo contexto, em que esse 

ano seria de adaptação às novas situações. Neste contexto, Lima (2006) pontua que o início da 

docência caracteriza-se não somente pelo ingresso na profissão, mas, pela novidade que o 

professor está vivenciando. É o que se observa nas falas de alguns entrevistados: 

Sujeito 2: Esses dois anos que eu fiquei lá, pra mim foi o início né. 

Mas depois que cheguei aqui era outra realidade, porque Zona Rural 

era uma coisa, e chegando na cidade é outra. Então, lá eu considero 

esses dois anos como inicial. Mas depois que eu cheguei aqui, 

considero mais uns dois, três anos aqui também sabe, pra como se 

diz, engatar mesmo e ver a realidade como é, desenvolver. Eu 

acredito que uns cinco anos. 

Sujeito 7: Início de carreira...Eu creio que os meus dois primeiros 

anos. Pra mim foi início de carreira, até eu pegar o ritmo e saber 

como era a Secretaria de Educação né. Porque eu já vim de uma 

outra escola, de um outro Estado. Já trabalhei em Planaltina de 

Goiás, fui professora lá. Então, era totalmente diferente daqui, e tive 

que me acostumar e me adaptar ao ritmo daqui. Foi muito difícil! 

Sujeito 8: Ah , depois que você sai de uma escola particular para uma 

escola pública é um choque, porque é muito diferente, principalmente 

no nível dos meninos. E em tudo mais, porque na escola particular a 

gente dispõe de muito mais material [...] Então lá pra mim foi uma 

experiência, mas na escola pública foi começar do zero. [...] Então, 1 

ano mais ou menos depois que ingressei na escola pública.  

Percebe-se que a situação exclusiva na qual o docente se encontra, é considerado 

por ele como um novo recomeço, como início de carreira. Essas novas situações demandam 

do docente adaptar-se às novas formas de organização e novas estratégias de ensino, o que 

caracteriza como a busca pelo desconhecido, pelo novo. 

Em relação à primeira experiência frente à profissão, os docentes relataram em 

sua grande maioria que este momento caracterizou-se pela carga de insegurança, medo e 

frustração. A primeira experiência segundo o relato dos entrevistados não teve um caráter tão 

motivador. 
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Sujeito 1: Nossa! Foi marcante! (Risos) Primeiro que estava 

começando, então eu cheguei na escola e fui uma das últimas a 

escolher, porque as turmas já tinham sido escolhidas e peguei a turma 

que restou. Geralmente a turma que resta é aquela que os professores 

vão deixando de lado, porque são turmas muito difíceis. Então assim, 

foi muito difícil porque eu não tinha experiência, a experiência era só 

do estágio. E assim, estágio é uma coisa e a realidade é outra. Então, 

não foi fácil. Foi difícil! 

Sujeito 4: Nossa, minha primeira experiência eu saí chorando! Na 

verdade o Magistério não dá muito base para o que você vai fazer na 

prática. Então, quando eu cheguei no primeiro dia de aula, eu era 

bem nova, tinha 18 anos, não tinha trabalhado em nada antes, fiz o 

concurso e passei de primeira e já comecei. E eu cheguei aqui na 

escola, e na época tinha uma turma de alfabetização que era assim 

um misto de alunos repetentes que estavam em defasagem de idade e 

juntaram tudo em uma turma só. [...] Então, quando eu entrei na sala 

e vi aqueles meninos subindo nas mesas e nas cadeiras, e batendo um 

no outro...eu com 18 anos, não estava tão diferente deles pois a 

maioria tinha 14 anos e eu me desesperei. Eu não sabia como 

controlar uma turma, sabia como passar o conteúdo. [....] Então, 

aquele dia foi um tumulto! E eu saí daqui pensando se era aquilo que 

eu queria pra mim. Mas é só um primeiro impacto que todo mundo 

sente. Dura uma semana, tem os amigos mais experientes que 

ajudam...mas depois de uma semana estava tranquilo. Porque você 

não tem uma receita que diz assim: você faz isso sempre. Não, cada 

turma é diferente da outra! [...] 

Sujeito 7: Foi péssima! Minha primeira experiência eu fui pra uma 

sala de aula de uma turma de 1ª série, alfabetização.  E chegando lá 

eu não sabia fazer nada, nem dar início a aula, porque eu nunca 

alfabetizei. Eu aprendi no Magistério, mas era muito com turmas 3ª e 

4ª série, e não tinha entrado em uma turma de alfabetização para 

alfabetizar de verdade. Então, senti dificuldade de alfabetizar. Foi 

minha primeira frustração! 

Atenta-se que a primeira experiência na docência está em sua grande parte 

relacionada a momentos difíceis e de superação. Reportamo-nos a Huberman (2000) que 

pontua que um dos aspectos do início de carreira é a sobrevivência. Nesse contexto, o docente 

vivencia o choque da realidade e realiza o confrontamento da teoria vista na formação com a 

prática educativa. Destaca-se que, ao relembrarem sua primeira experiência frente à profissão, 

os docentes modificaram-se corporalmente, ou seja, apresentaram mudanças no tom de voz e 

mostraram-se emocionados ao relembrar esse momento. Considerando o exposto, percebe-se 

que os docentes vão constituindo a forma na qual relacionam-se com os colegas e com a 
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comunidade escolar principalmente no início de carreira, em que, segundo Nóvoa (2009), este 

período marca grande parte da trajetória profissional do docente. 

O embate entre os conteúdos estudados na formação inicial e a prática docente 

marca a fala dos professores em vários momentos, visto que ocorre a transição da posição de 

estudante para docente, o que de acordo com Huberman (2000) caracteriza-se como o aspecto 

de sobrevivência que marca o período. Esse início de carreira é marcado por conflitos e 

descobertas, que, por sua vez, são o ponto de partida para a profissão docente, visto que 

alguns estudos demonstram que o início de carreira, mais precisamente, os três primeiros anos 

são essenciais para a permanência ou desistência na profissão. Esse caráter decisivo do início 

de carreira caracteriza-se por sua complexidade e criticidade que engloba tanto aspectos 

referentes à formação inicial e a distância entre a prática, como a complexidade da teia de 

relações que tecem a profissão. 

Sujeito 9: A minha primeira experiência frente à profissão docente foi 

complicado porque a faculdade nos mostra uma escola que não 

existe. Uma escola toda florida, uma escola livre de problemas, uma 

escola distante! Porque falar de teóricos da educação é muito bonito, 

muito bom. Mas aplicar a teoria na prática é um pouco complicado. 

Sujeito 10: Não foi muito legal não! Porque quando a gente está tanto 

no Magistério, quanto fazendo o curso de Pedagogia...a prática não é 

muito falada, a teoria não bate com a prática. Você aprende muitas 

coisas, quando você chega na escola você vê muitas coisas e não pode 

ficar só como professor. Você tem que se dispor a fazer outras coisas, 

porque aquela criança que você encontra tem problemas familiares e 

você querendo ou não, acaba sendo uma tábua de salvação dessas 

crianças. [...] A primeira vez que eu entrei em sala de aula não foi 

legal não porque eu aprendi uma coisa e cheguei na sala de ala era 

outra!  

Entretanto, o início de carreira não se restringe a momentos difíceis e 

conturbados, mas há também situações de alegria e descoberta que marcam esse momento. 

Nesse sentido, concorda-se com Huberman (2000) ao afirmar que o início da docência 

caracteriza-se como positivo ou negativo, a partir das experiências de cada um. Relacionando 

com outra visão, Larrosa (2014) afirma que a experiência é singular, depende do sujeito e, 

portanto a sua importância e característica são atribuídas pelo sujeito. Dos entrevistados, um 

dos sujeitos relatou que sua primeira experiência frente à profissão foi positiva, é o que se 

observa a seguir: 
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Sujeito 6: Como foi em estágio e eu era muito nova, e era tudo muito  

planejado...então, foi uma experiência muito boa! No estágio né?! E 

até mesmo quando eu assumi minha sala de aula concursada, porque 

eu tive uma experiência com contrato...então é, sabe aquela paixão 

igual de namorado? Então, minha primeira experiência foi 

maravilhosa! Foi isso que fez eu permanecer na Educação. 

Corroborando com as teorias acerca do caráter determinante, observa-se a 

importância que os anos iniciais tiveram para a permanência da docente na profissão, 

considerando que através de sua experiência inicial e o que chama de “paixão pela profissão”, 

a fizeram permanecer e lutar pela educação. No decorrer da entrevista, a docente retomou a 

questão do entusiasmo inicial na docência: 

Pesquisadora: Fale um pouco mais sobre esse período (início de 

carreira). 

Sujeito 6: Foi muito bom! Porque assim, desculpa a palavra, mas eu 

estava fresquinha! Eu entrei porque eu acredito, eu acredito na 

Educação! Então, tudo aquilo ali não tinha a imensidão do que eu 

enfrento hoje de problemas e da experiência que eu tenho. Então, 

tudo aquilo ali ia ser resolvido, entendeu! Então, o aluno ia aprender, 

nem se falava em necessidades especiais, o aluno aprendia, não tinha 

nem esse nome pra dar, entendeu. Então, foi o melhor tempo! Foi 

muito bom! 

Em seu relato, atenta-se à questão da descoberta citada por Huberman (2000) em 

que se caracteriza por esse entusiasmo inicial de ingresso na profissão, em que o docente 

explora a realidade e, assim, constitui a sua prática docente sentindo-se parte efetivamente 

daquele grupo de professores.  

Um ponto marcante nos relatos da primeira experiência frente à profissão refere-

se à relação entre pessoal e profissional. O docente não é somente um profissional, mas um 

sujeito carregado de emoções e singularidades. Tardif (2012) ao analisar os saberes docentes, 

destaca os fundamentos de ensino e ressalta que são concomitantemente existenciais, sociais e 

pragmáticos. A analisarmos a resposta do entrevistado destacamos a presença dos 

fundamentos existenciais, pois o docente não exerce sua função apenas com a sua 

intelectualidade - mas carrega toda a sua trajetória pessoal - marcada por experiências, fatores 

emocionais e afetivos. Chamou a atenção um dos relatos em que a docente emocionou-se ao 

relembrar sua primeira experiência. No entanto, pode-se perceber que as suas lágrimas não 

foram referentes ao exercício da profissão, mas a uma situação pessoal. 
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Observa-se a relação realizada pela docente de sua experiência pessoal a 

profissional, em que nesse período ela relaciona não somente com o início de carreira, mas o 

momento pessoal que também marcou este período. Assim sendo, as suas experiências 

pessoais marcam a sua forma de ser e estar na profissão, ou seja, sua identidade docente. 

Neste sentido retoma-se Martins (2007) ao pontuar que a prática docente está intimamente 

relacionada à personalidade e às experiências pessoais.  

Sujeito 2: Minha primeira experiência...foi na Zona Rural, assim que 

eu casei, era bem novinha, deixa eu ver... foi eu tinha 19 anos, ai eu 

mudei para Nova Roma, cidadezinha bem do interior do Goiás. E 

quando eu fui pra lá eu já tinha o curso de Magistério, aí eu conheci 

uma professora, na cidade lá, e ela me convidou, assim: Você quer 

dar aula? Ai...fiquei emocionada (a participante chora) . Porque foi 

um tempo muito ruim para mim. Aí não gosto nem de lembrar (Choro) 

Mas não foi em relação a Educação não, foi pessoal. Vamos lá...Aí eu 

conheci uma professora e como é cidadezinha pequenininha do 

interior, [...] E ela me convidou e eu fui, peguei uma turma de 3ª ano 

sem experiência nenhuma, fui pra sala, me deram apenas o conteúdo 

e eu fui desenvolvendo e fiz um bom trabalho. Tanto é que os 

professores lá, a direção...todos elogiaram bastante e continuei no 

ano seguinte. Aí depois de dois anos eu voltei e vim embora, e chegou 

aqui em Brasília fiz o concurso e passei, aí fui trabalhar aqui em 

Brasília. 

As entrevistas mostraram que o período inicial mostra-se como conturbado e 

problemático, mas também o apontam como essencial para o processo de construção da 

identidade docente e para a prática em geral. Brzezinski (2011) pontua a importância das 

relações estabelecidas no âmbito educacional para a identidade profissional, em que seria 

marcada pelas relações estabelecidas dentro da escola. Observa-se na fala seguinte o 

reconhecimento dessa experiência inicial para a sua trajetória como docente: 

Sujeito 3: [...] Mas foi bem legal, conheci outros profissionais que me 

ajudaram muito, que fizeram parte desse processo, para que eu 

tivesse experiência e hoje ser uma profissional diferente. Porque eu 

acredito que esta experiência que estou tendo esse ano, vai fazer com 

que eu faça diferente o ano que vem. 

Considerando o início de docência de uma forma geral – partindo da ideia de 

início de carreira atribuída por cada docente –, verifica-se uma heterogeneidade no que tange 

às principais experiências enfrentadas no início de carreira. Larrosa (2014) sinaliza que a 

experiência como singular, também produz a diferença, visto que as experiências são 
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caracterizadas e vivenciadas individualmente, cada sujeito tomará como experiência aquilo de 

acordo com sua singularidade.  

Assim sendo, dentre as experiências elegidas pelos professores destacam-se: 

dificuldade em lidar com a turma, alfabetizar, falta de apoio dos pais, institucional e 

governamental, alunos com necessidades especiais, Zona Rural, violência, experiências na 

gestão escolar e falta de recursos. No que diz respeito à dificuldade em lidar com as turmas, 

os professores relatam que manter o controle e a posição de autoridade perante os alunos, 

caracteriza-se como uma das experiências mais marcantes neste período e que, com o decorrer 

do tempo, conseguiriam equilibrar e seguir com a prática pedagógica da melhor forma no 

momento. 

Sujeito 1: Bom, experiências assim, com a turma difícil no início da 

minha carreira...eu chorava! Foi a única maneira que eu achei, não 

tinha outra opção pra mim. Então, eu fiquei ansiosa, deprimida, eu 

chorava, pra mim foi um ano terrível! Assim, essa experiência marcou 

justamente por isso. [...] Então, marcou muito na época e assim de 

forma ruim mesmo. Mas agora você vê que foi por experiência 

mesmo, que foi uma ótima experiência. Foi isso. 

Sujeito 4: Olha, primeiro foi como fazer e ter domínio de turma. 

Porque quando a gente faz o Magistério,[...]  era um antigo segundo 

grau. E lá a gente aprende como trabalhar certos conteúdos, a gente 

tem muita didática. Mas na prática de entrar em sala de aula e ter 

uma turma sua...a gente faz o estágio e tudo, mas você entrava numa 

turma que já tinha uma professora ali e já tinha controle. Mas uma 

turma sua é muito difícil. Porque se você não tem domínio de turma 

não consegue fazer nada! Então, eu não sabia como fazer isso: ter 

domínio de turma. Então, foi um desafio aprender isso, acho que foi o 

pior! Outro desafio é como chegar numa escola que já tem toda uma 

estrutura e aprender como funciona aquela escola. Tem regras, todo 

lugar tem regras. Então, saber qual a função de cada um e como 

funciona, aquilo no primeiro ano me deu um trabalhinho, porque eu 

era muito nova. Funções, o que podia e não podia fazer. Eu lembro 

até que era uma época de muito calor, e eu fui na inocência dar 

banho nos meninos de mangueira. E aí falei: oh gente, amanhã traz 

roupa de banho que vamos tomar banho de mangueira. E não 

perguntei, não conversei com ninguém sobre isso, simplesmente achei 

que deveria fazer. Quando foi no outro dia, liguei a mangueira e 

taquei água nos meninos. Essas crianças ficaram tão agitadas que 

entravam na sala e molhavam tudo, molhavam material, saíam pela 

escola correndo e a servidora não achou bom. Dali da porta a gente 

já discutiu! No dia outro  fui chamada pela direção, pra falar que as 

coisas não são feitas dessa forma, que é tudo  no coletivo, que tem que 

conversar, marcar... então, foi outro desafio que eu achei, de saber 
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que tem regras, que você tem que saber trabalhar em grupo, ter união 

e planejamento. [...] 

Outra experiência marcante apontada pelos docentes diz respeito ao trabalho com 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), em que relatam que não possuíam 

muita base para a prática docente. Entretanto, apontam que é um trabalho gratificante e 

motivador, como no relato a seguir: 

Sujeito 10: Ah, com certeza foi o trabalho com alunos especiais! [...] 

Eu gosto muito! É muito gratificante! Eu me peguei na verdade, como 

um deles. Quando eu tive a minha doença, por exemplo, quando eu 

sai do hospital, eu não conseguia escrever, eu não conseguia ler, 

quando eu conseguia escrever alguma coisa, eu trocava os fonemas. E 

aí, é isso que a gente encontra nesses meninos, que muitas vezes a 

professora não entende e fala: ah é preguiça. Não é preguiça, não é 

preguiça! E é uma coisa assim, que não é fácil de resolver, não é de 

um dia pro outro, a gente tem que sempre prender. Então, eu me vi na 

verdade, neles! Depois que eu tive minha doença, eu me vi neles! 

Então, agora quando e pego uma criança com DI, ou que tem TGD, 

alguma coisa assim... eu já sei tratar deles da maneira que eu fui 

tratada quando estava doente. Com a fonoaudióloga, foi muito 

bem...Então, eu sei chegar neles, eu sei a maneira que eu posso 

ensiná-los porque eu vivi aquilo que eles vivem! Eu vivi por causa de 

uma doença! [...] Mas dessa maneira eu acho que, depois da doença 

eu tenho mais ... é como se eu conhecesse né. É como se eu 

conhecesse a dificuldade, porque eu também tive essa dificuldade! Na 

verdade ainda tenho, porque ainda tem algumas coisas que eu não 

consigo lembrar, [...] Então, a gente tem que entender! [...]  

Novamente, observa-se a importância das experiências pessoais na construção da 

identidade docente e no direcionamento da prática pedagógica. Em uma de suas falas durante 

a entrevista, a docente relata que sofreu um Acidente Vascular Cerebral: “[...] eu agora 

mesmo sai de uma doença que não foi fácil pra mim, eu tive um AVC [...]. Nesse contexto, 

atenta-se que a sua experiência influenciou positiva e consideravelmente em sua prática 

docente, de modo a compreender melhor os alunos de forma geral.  

Ao perguntar aos docentes sobre as experiências mais marcantes do início da 

docência percebe-se a tendência de relacionar inicialmente aos aspectos negativos. Mas, ao 

explorarmos outros aspectos, o discurso muda e passa a descrever as demais experiências. É o 

que se observa a seguir: 

Sujeito 8: A mais marcante é realmente essa de que, os meninos não 

rendem o que deveriam render. E isso demanda mais trabalho do 
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professor [...] Na maioria dos casos a gente se sente sozinha com 

aquele aluno, ninguém mais ajuda. [...] Vem lá de fora e reflete aqui 

dentro da escola. 

Pesquisadora: De marcante você só teria essa? 

De negativo sim. 

Pesquisadora: Mas de forma geral, seja positivo ou negativo? 

Ah tem quando a gente encontra os alunos e vê como eles cresceram e 

mudaram. Poder ver que o aluno saiu das drogas, isso é muito 

gratificante! [...] Sempre marca mais o lado positivo né! Os alunos 

que aproveitaram... ah é muito gratificante! 

Observa-se a contradição presente na fala da entrevistada que ao ser perguntada 

sobre as principais experiências do início de carreira, aponta que o rendimento abaixo do 

esperado por parte dos alunos caracteriza-se como a mais marcante. Entretanto, ao ser 

questionada pela pesquisadora sobre outras experiências, apresenta uma experiência positiva. 

Atenta-se, que apesar de afirmar que as experiências positivas são as mais marcantes, 

primeiramente ao responder relacionou-as com aspectos considerados por ela negativos.  

Considerando o exposto, pontua-se que a experiência não precisa ser harmoniosa, 

mas que realmente toque o sujeito de alguma forma e, assim, provoque reflexão e/ou 

mudança.  Assim sendo, não se define a experiência como positiva ou negativa, visto que essa 

atribuição é individual e carregada da singularidade do sujeito. Ressalta-se que entre os 

entrevistados, observa-se o reconhecimento deste período e experiências pelo lado positivo: 

Sujeito 5: Bom, quando eu entrei aqui na escola em 98, eu estava 

grávida do meu último filho, que hoje está com 16 anos. Eu peguei 

uma turma de reintegração, aceleração... eu tinha uns alunos muito 

barra pesadas, porque na época tinha policial na escola, aquele 

batalhão. E o policial tinha que entrar e tirar aluno da minha sala, 

mas infelizmente hoje muitos já morreram, outros estão presos...E 

isso é muito triste pra gente enquanto docente ver e saber, uma 

experiência triste. Mas também temos muitas experiências boas! 

Outro dia encontrei um ex aluno meu, uma gracinha! Foi meu aluno 

na 3ª série e hoje está fazendo Direito. Então, a gente tem momentos 

ruins lógico, mas colhe bons frutos. E é muito bom quando a gente 

descobre que marcou aqueles alunos né. Acho eu que foram essas. 

Atenta-se que apesar de citar situações difíceis, a docente pontua o lado positivo 

da profissão referente ao reconhecimento e sucesso dos alunos em suas trajetórias. Salienta-se 
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que esse aspecto referente a reencontrar alunos e ser reconhecido, marca consideravelmente 

os docentes.  É o que se observa no relato seguinte, ao ser perguntada se essas experiências 

foram positivas ou negativas: 

Sujeito 10: Muito positivas! Muito positivas! A gente sempre... em 

todas as escolas que eu trabalhei, eu fiz o possível para fazer a minha 

parte de maneira a não denegrir ninguém, a não pisar em ninguém. 

Eu já fui professora, já fui coordenadora, fui vice-diretora, fui 

diretora, já trabalhei na sala de recursos...e o que mais assim, que eu 

gosto muito de prezar mesmo, é chegar na escola e uma mãe que eu 

não vejo a muito tempo, chegar, me abraçar e falar: nossa, você está 

fazendo muita falta na escola! A criança que vem e me abraça e fala: 

tia onde você estava? Então, parece que eles sentem falta da gente, e 

a gente também sente falta deles. Pra mim é isso, trabalhar na medida 

do possível, fazer o meu trabalho para enriquecer mesmo a escola que 

eu trabalho, os alunos que eu atendo. Então, é o que eu escolhi fazer e 

vou fazer pra minha vida inteira! E acho que vou conseguir fazer! [...] 

Neste sentido, os docentes ao serem perguntados se as experiências do início de 

docência foram positivas ou negativas para a construção da identidade e para guiar a prática 

pedagógica, afirmam que foram positivas e reconhecem a sua importância nesse processo de 

auto-reflexão: 

Sujeito 3: Positivamente, porque isso fez por eu ter essa reflexão 

sobre essas experiências dos anos atrás e outras práticas ligadas, me 

fazem crescer e procurar novas formas e conversar com outros 

profissionais, conquistar novas formas de aprendizagem dos alunos, 

pra facilitar o processo. 

Assim sendo, observa-se a necessidade do educador reconhecer o seu 

inacabamento, assim como pontua Freire (2014) que se deve romper com as barreiras desse 

determinismo que nos molda, com o intuito de abrir-se às novas possibilidades e a 

transformação. Salienta-se que a identidade docente não é estática e definitiva, mas um 

processo contínuo de construção e reconstrução, visto que, com a prática docente, pode-se 

rever posicionamentos e atitudes e, assim também a sua prática. 

Tardif (2012) pontua que esse período inicial constitui-se como base para a 

construção dos saberes profissionais, em que o ingresso na profissão vai dando aos 

professores algumas certezas referentes ao contexto de trabalho, assim como, a sua integração 

com a comunidade escolar. 
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Portanto, o início da docência é um período essencial na carreira que marca os 

docentes de acordo com suas experiências e singularidades. Esse período constitui-se como 

ponto de partida da profissão docente em que são efetivadas as primeiras experiências como 

professores. Tratando-se de um momento singular para cada docente, o início de carreira é 

marcado por momentos conflituosos entre a formação e a prática, além de elementos de 

descoberta e ingresso na profissão.  

4.4 Identidade Docente 

Entende-se a identidade docente como um processo contínuo que traz influências 

e marcas de toda a trajetória profissional de cada professor. No contexto do presente trabalho, 

o início de carreira constitui-se como elemento fundamental para esse processo identitário. 

Assim sendo, ao serem perguntados sobre as principais influências do início da docência para 

a construção da identidade docente, os entrevistados explanaram sobre diversas experiências e 

contribuições. De maneira geral, as principais marcas do período inicial na identidade docente 

referem-se ao processo de mudança no que tange à forma de atuar, em que os conflitos deste 

início de docência possibilitam a reflexão sobre sua forma de ser e atuar dentro de sala de 

aula. 

Outro fator marcante na identidade dos professores diz respeito à autonomia e à 

insegurança, em que destacam que ao ingressarem na profissão sentem-se inseguros e 

dependentes, mas que, com o decorrer da carreira, tornam-se mais autônomos ao ensinar. 

Lemos (2009) em seus estudos identificou que os docentes sentem medo de os demais colegas 

os considerarem incompetentes caso precisem pedir ajuda, o que por sua vez dificulta a 

permanência na profissão no início de carreira. 

Sujeito 1: A questão da autonomia, que como eu te falei, nesses 

quatro primeiros anos, é como se eu não tivesse autonomia no meu 

trabalho, com relação aos alunos... Como se eu estivesse adquirindo 

essa autonomia no meu trabalho. 

Sujeito 2: Acho que no início eu tinha muita dificuldade, a gente é 

muito insegura. Aí com o tempo você vai adquirindo, ficando mais 

segura. Então, é a insegurança, que no início eu tive bastante, mas 

com o tempo você vai vivenciando ali no cotidiano, todo dia, você vai 

buscando, vai estudando e você vai amadurecendo, desenvolvendo, 

você vai melhorando a cada dia que passa. Eu tive muita insegurança 

no início, e também você não tem muito apoio, a direção [...] me 

deram giz e apagador [...]. Aí você vai fazendo amizade com as 

colegas e aprendendo no dia a dia o que a criança precisa. [...]. 
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Segundo relatos dos docentes, ao ingressarem na profissão, são dependentes do 

apoio advindo principalmente da direção e coordenação pedagógica. No entanto, em sua 

maioria não recebem o apoio esperado. Neste contexto, sentem-se solitários no exercício da 

profissão e, com o decorrer do tempo, vão adquirindo mais autonomia e liberdade para atuar. 

Freire (2014) pontua que a autonomia não é adquirida em um período determinado, mas trata-

se de um processo contínuo: “[...] A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, 

enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser.” Destaca-se o aspecto da 

constante transformação presente no processo de construção da identidade docente, em que 

com as suas práticas educativas os professores vão constituindo a sua forma de ser e estar na 

profissão. 

Pontua-se a recorrência da importância das experiências dos colegas de profissão, 

que, segundo os relatos, auxiliam nesse processo de consolidação na profissão e na identidade 

profissional. O apoio dos colegas e da equipe escolar em geral constitui-se como essencial não 

somente nos anos iniciais de docência, mas durante toda a carreira. As contribuições 

provenientes das experiências dos colegas auxiliam o professor iniciante a guiar a sua prática 

educativa, assim como a construção da identidade profissional. Lima (2006) classifica esse 

apoio como “rede de ajudas” (p. 97) e pontua a necessidade de as instituições, ao apoiar os 

professores, respaldar-se para não enrijecer esse apoio e burocratizar a parceria entre os 

docentes.  

Sujeito 4: São as experiências dos amigos! Eu falo amigos porque eu 

só tenho esses mesmos daqui, no resto a gente não tem muito tempo 

fora daqui. As experiências dos meus amigos e colegas de trabalho 

são as experiências que contribuem até hoje, porque não vou dizer 

que tem 15 anos e eu sei tudo, eu não sei tudo. E eu fico muito feliz 

quando alguém me pergunta alguma coisa [...] Mas a construção que 

a gente faz todo dia, é isso: pegar na prática a experiência dos seus 

colegas. [...] Então, a gente troca muita experiência! A gente senta e 

fala: olha eu fiz essa atividade com meus alunos e deu certo. Aí o 

outro fala que vai fazer também, já outro fala que isso não dá certo 

pra minha turma, tem outro jeito de fazer... Então, se não for essas 

experiências a gente não tem crescimento! [...]  

O reconhecimento do início da docência como essencial para a construção da 

identidade docente fica evidente na fala dos professores. Assim sendo, Tardif (2012) e Nóvoa 

(1992) destacam esse período como base para a construção dos saberes pedagógicos, sendo 

nesse período que as principais marcas na identidade do professor são construídas. 
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Sujeito 6: Foram os meus primeiros anos de trabalho, com certeza! 

Foram eles que fizeram eu permanecer na Educação. Porque 

exatamente o prazer, o gosto! Foi o gosto desses primeiros anos que 

me fez permanecer na Educação. Era prazeroso! Sabe aquela coisa 

prazerosa? Foram esses anos! 

Chama-se atenção o caráter determinante desse período para a consolidação na 

profissão, pois, como pontuado no decorrer do presente trabalho, as pesquisas indicam que o 

início de docência é o momento crucial para a permanência ou desistência da profissão. O 

início de carreira tem uma relação extremamente íntima com a identidade docente, visto que 

nesse processo de transição de posição de estudante para docente, concebem-se conflitos e 

descobertas no que tange à profissão.  

Pontua-se a comparação realizada por Mariano (2006) entre a profissão docente e 

a profissão de ator - especificamente no âmbito teatral – ao abordar a questão da consolidação 

na profissão: “[...] O fato é que muitos de nós desistimos de atuar ainda nos primeiros 

espetáculos! Outros, com o passar do tempo, descobrem que estão no papel errado. 

Abandono... Medo... Quem ficará?” (p. 21). Neste sentido, a identificação com a profissão é o 

ponto crucial para a permanência, considerando que muitos ao ingressarem descobrem-se 

verdadeiramente professores apenas na prática, assim como alguns desistem da profissão. 

Reportando-se a questão do inacabamento elegido por Freire (2014), observa-se 

na fala dos professores a consciência desse processo contínuo de construção/reconstrução/ 

transformação da identidade docente, assim como a influência direta de suas práticas e 

experiências nesse processo. Vejamos a seguir: 

Sujeito 5: Eu acho que cada ano, cada turma que passa ela te marca 

de alguma forma. Assim, hoje eu vejo que depois dessa primeira 

experiência, apesar de alguns fatos isolados que aconteceram, a cada 

ano que passa eu descubro uma potencialidade maior. Até porque a 

gente não deixa de estudar, a gente está sempre buscando novas 

ideias, novos recursos... eu acredito que tenho aprendido a cada ano 

mais e mais, e assim a experiência vai nos deixando mais fortes e 

mais certos daquilo que a gente está ensinando. Na verdade, a gente 

não ensina, a gente aprende com essa troca de experiências. 

Sujeito 7: É, eu ter que muitas vezes, absorver e aceitar a nova forma 

de trabalhar. E isso me fez crescer porque fez com que eu quebrasse 

barreiras, e vê que é necessário pelo meu crescimento, porque antes 

eu achava que não precisava mudar, poderia ficar no método 

tradicional. Mas hoje não, eu vejo que é preciso mudar, eu me 

envolver e usar a tecnologia. Não tem como separar uma coisa da 

outra, está tudo interligado.  
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Conforme destacado nas respostas acima, o processo de amadurecimento docente 

a partir dos anos iniciais é evidente. Em relação as características que marcam a identidade 

docente, perguntou-se aos entrevistados sobre os principais atributos que eles acreditam que 

um professor deve ter e, posteriormente perguntou-se se eles se identificam com alguma 

delas. Com o intuito de identificar a imagem de professor que eles possuem e suas 

percepções, obtivemos respostas centradas nas características individuais, e também 

intercalaram com as características voltadas para a profissão em si. 

As características referentes à profissão em sim referem-se às questões que 

interferem e marcam diretamente o trabalho pedagógico, como por exemplo, criatividade, 

organização e conhecimento do conteúdo. As características de cunho individual foram 

levantadas com frequência, principalmente o compromisso e o gosto/amor pela profissão. 

Observa-se no trecho a seguir a recorrência dos dois aspectos citados anteriormente: 

Sujeito 2: Olha, eu acho que o professor deve ter muito carinho, 

amor, dedicação, criatividade, responsabilidade porque não é fácil 

né. Você tem que ter aquele compromisso né, compromisso 

profissional, e assim, muita criatividade, porque todos os dias tem que 

ter uma novidade, tem que criar uma coisa diferente, pra você 

prender a atenção do aluno. E gostar! Ter muito amor, muito 

carinho! Acho que influencia muito. 

Os entrevistados, ao serem perguntados sobre as características, foram enfáticos 

ao afirmar que sim, e alguns afirmavam até possuir todas. Percebe-se que a imagem que os 

docentes possuem de professor, relaciona-se diretamente com a forma que os próprios atuam, 

ou seja, representam a si mesmos. 

Sujeito 4: Ah eu acho que um professor tem que gostar muito do que 

faz. Às vezes eu acho que essa profissão é um dom, não basta só você 

querer ter aquela profissão, você tem que dar certo com ela. Porque 

se você não dá certo com ela, não tem como ser não... porque você 

está mexendo com vida! E vida de criança que tem família, então você 

tem que ter bastante cuidado, ainda mais quando você vai mexer com 

criança. Você tem que ser bem paciente, carinhoso, passar tudo o que 

precisa ser passado, que mexer com seres humanos tem que ter o dom 

mesmo. Porque qualquer deslize você estraga a vida de uma pessoa, 

então tem que ter o dom. Não adianta você ir por causa de salário, 

por causa que é mais fácil, porque é funcionário público, não tem 

como...é melhor você escolher a profissão que gosta, caso contrário 

você não fica. 

Pesquisadora: Você se identifica com alguma delas? Se sim, quais? 
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Sujeito 4: Aí, todas! (risos) Eu tenho o dom mesmo, é como eu disse 

eu não sei fazer outra coisa. Essa profissão tem que ter tempero, você 

tem saber o que fazer na hora certa. Você não pode ser um professor 

relapso e relaxado que é muito alegre e muito amigo das crianças, 

porque ninguém te leva a sério. Mas você não pode ser aquele 

professor que não passa carinho e segurança, porque não será 

querido. E a criança aprende desde quando ele é querido pelo 

professor. Então você tem que ser tempero, tem que saber dosar ele 

certinho, como você vai ser na sala de aula. 

Observa-se o comprometimento com os alunos, em que a entrevistada pontua a 

responsabilidade que envolve a prática educativa, em que nossa prática pode marcar a vida de 

uma criança, seja positiva o negativamente. Neste contexto, Freire (2014) sinaliza as atitudes 

dos professores como essenciais para a vida dos educandos, assim os gestos mais simples dos 

professores podem conceber-se como forças formadoras e, assim, contribuir para o que chama 

de “assunção do educando” (p. 43). 

A característica mais citada pelos entrevistados diz respeito ao amor que o 

professor deve ter pela profissão, em que não é suficiente ter o conhecimento do conteúdo a 

ser ministrado, mas primeiramente deve-se identificar com a profissão e gostar. Mariano 

(2006) em suas comparações da profissão ao teatro relata esse aspecto do amor à profissão e, 

questiona que tipo de amor é esse que impulsiona os professores (atores) a improvisar nas 

situações adversas e afins. O autor arrisca-se em uma definição desse amor: 

Arriscamo-nos a dizer que é o amor compromissado: o amor que enxerga tanto as 

limitações da atuação quanto a frustração da platéia e acredita, sempre, que a 

próxima atração pode e deve ser melhor. O amor que provoca a necessidade de 

melhorar sempre, estudar mais, ensaiar mais, atuar mais, olhar mais a platéia e 

prestar atenção à reação desta. (MARIANO, 2006, p. 22) 

Esse amor à profissão não diz respeito a um amor iludido e que mascara as 

limitações e desafios que são enfrentados todos os dias, mas um amor comedido que enxerga 

as agruras e doçuras da profissão e busca melhorar a cada dia em prol dos educandos. Essa 

característica exemplifica-se no relato dos entrevistados, em que se pode observar a seguir: 

Sujeito 6: Primeiro ele tem que gostar da Educação! Ele tem que 

acreditar que é pela educação que as pessoas mudam! Que o que vai 

mudar é a Educação, ele tem que lutar por isso. Esse atributo que as 

pessoas tem que ter: se identificar com a Educação. Porque dentro da 

educação você vai se identificar também, porque tem Educação 

Infantil tem específica, então já é ampla a área de ser professor. [...] 

Primeira coisa que você tem que ter pra mim é isso: identificar e 

acreditar na Educação.  
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Pesquisadora: Você se identifica com alguma delas? Se sim, quais? 

Sujeito 6: Tenho! Eu acredito a Educação, eu acredito no trabalho do 

professor! Ainda que ele não tenha recursos, ainda que ele tenha 

dificuldade... que a maior dificuldade de um professor  não é não 

saber um conteúdo, e sim não saber ensinar aquilo[...] 

Sujeito 7: (Risos) A primeira coisa é amor pela profissão, e também 

dedicação. E como sempre, reciclar, a gente não pode parar no meio 

do caminho e está se renovando a cada dia. Não pode ficar só 

naquela mesmice, mas se dedicar e se reciclar.  

Ressalta-se outro ponto marcante na fala de um dos entrevistados, em que traz 

como característica de um professor a sensibilidade na escuta aos educandos. Freire (2014) 

aponta o saber escutar como um dos saberes necessários para a prática educativa, em que o 

professor deve ouvir o seu discente e falar com ele e para ele. Assim sendo, “[...] O educador 

que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, 

em uma fala com ele.[...]” (p.111). 

Sujeito 9: Primeiramente, saber ouvir. E segundo, ser sensível, ter 

sensibilidade com o ser humano. Porque sem sensibilidade você não 

ensina, se não é aberto para aprender com o seu aluno, você também 

não se torna professor.  

Atenta-se que a identidade docente vista como um processo contínuo é pontuada 

direta ou indiretamente pelos docentes no decorrer das entrevistas, em que o professor não 

aprende somente com suas experiências e práticas, mas também com os seus discentes. 

Considerando a construção da identidade docente como um processo complexo, retomamos 

Gatti (1996) ao sinalizar que se deve evitar a tipificação dos elementos referentes à identidade 

docente, em que se pode estar simplificando e reduzindo um processo que se caracteriza como 

amplo e plural. Pontua-se que não se pretende tipificar essas características pontuadas pelos 

professores, mas refletir sobre as suas concepções acerca da imagem docente e, sobre como 

concebem sua identidade docente. 

Portanto, com os relatos obtidos, observa-se que a identidade docente não é 

definida e concluída em um tempo determinado, mas por meio de um processo contínuo que 

movimenta-se a partir das interações dos sujeitos em seus referidos contextos. As experiências 

do início da docência marcam os professores principalmente no que tange ao processo de 

transformação e reelaboração de suas práticas educativas, a fim de promover ao educando um 

processo de ensino-aprendizagem de qualidade e motivador. 
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4.5 Formação Inicial 

Considerando os aspectos abordados até o momento, faz-se emergir reflexões 

acerca da formação inicial dos professores, visto que constitui a base para a prática docente. 

Nesse sentido, ao serem questionados se a formação inicial ofereceu suporte para enfrentar 

essas dificuldades e a realidade, os entrevistados relatam que propicia uma base para a prática, 

mas não é suficiente para o exercício da profissão. Alguns entrevistados reconhecem a 

formação inicial como um fator preponderante para a prática educativa, classificando-a como 

positiva no que diz respeito à realidade.  

Sujeito 3: Sim! Eu acho que sim, porque é claro que a gente vê muita 

teoria [...] , foi muito válido. É claro que a gente vê muita coisa 

bonita na faculdade, mas o que me ajudou principalmente foi essa 

base de tentar procurar novas formas com essa teoria.[...] é claro que 

quando você sai da faculdade, você não consegue ter uma prática tão 

boa, isso você vai adquirir com a experiência. Mas a minha formação 

ela foi essencial para o trabalho com os alunos. 

Sujeito 7: A minha graduação foi ótima! Foi um período que eu amei 

ficar três anos e meio estudando, e vi que realmente, que eu tinha que 

me soltar e me liberar como professora, e cuidar mais mesmo. Não só 

da parte do conhecimento, mas da parte do aluno, com carinho e com 

atenção. Do desenvolvimento dele pleno, não só conhecimento. Então, 

a minha graduação valeu a pena. Mas a minha pós graduação foi 

uma coisa mais rápida. Mas a minha graduação valeu a pena, que foi 

na própria UnB. 

 Observa-se que os professores consideram a formação inicial como uma base 

mesmo para a prática, o que é pontuado na legislação vigente, como por exemplo, na LDB ao 

afirmar que a formação de professores tem como um de seus pressupostos a “[...] associação 

entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço [...]” 

(BRASIL, 1996, p. 35). Entretanto, como pontuado pelos entrevistados o estágio 

supervisionado não possibilita a base necessária para a compreensão da complexa realidade 

da profissão docente, propicia somente uma ideia superficial da realidade da sala de aula.  

Sujeito 6: O Magistério foi fundamental! Hoje o que falta nos 

professores que chegam, que fazem Pedagogia especificamente, ainda 

pegamos professor com Magistério aqui. Então, o que falta é 

exatamente esse princípio que eu fui ensinada no Magistério. Então, o 

Magistério, esse princípio, essa base é fundamental! Não 

desmerecendo tudo o que você aprende pois é fantástico, o curso de 

Letras que eu fiz [...] Mas aquela formação pra ensinar o pequeno, 
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nós tivemos no Magistério. Então, fundamental mesmo foi o 

Magistério! Foi decisivo pra minha carreira! 

Chama-se atenção o comentário realizado pela entrevistada sobre o curso de 

Pedagogia que, segundo seu relato não foi suficiente na constituição da sua base docente, mas 

o Magistério é o que propiciou suporte para a prática.  

De fato, a formação de professores no Brasil, desde seus primórdios, apresenta 

lacunas na formação inicial que resvalam até os dias atuais. Scheibe e Durli (2011) pontuam a 

necessidade da constante reflexão sobre a formação de professores no Brasil, especificamente 

nos cursos de Pedagogia, que possibilite a realização de modificações com o intuito de 

melhorar a base formativa.  

Destaca-se que o curso de Pedagogia no Brasil, desde a sua criação, não teve sua 

identidade claramente definida, em que segundo Silva (2006), não se tinha clareza do campo 

de atuação profissional do pedagogo e, no contexto de sua formulação, isso gerou críticas no 

que tange a sua generalização. Gatti (2010) ressalta a diferenciação histórica entre o professor 

polivalente e o professor de disciplinas específicas, em que essa discrepância influencia 

consideravelmente na representação social da profissão. Neste contexto, Brzezinski (1996) 

sinaliza que essa imprecisão referente ao curso de Pedagogia, tornou-o pouco atrativo no 

contexto das licenciaturas, o que, por sua vez, não eram bem quistas dentro da universidade.  

Sujeito 9: Não! A formação inicial é falha, a formação inicial nos 

forma intelectualmente. Eu venho de uma universidade pública, onde 

a intelectualidade é muito elevada. Mas a escola fica muito 

mascarada, fica muito florida, não nos apresenta realmente da forma 

que é.  

A fala do docente revela a insatisfação com a formação inicial, em que é 

priorizada a base teórica e a prática é colocada aos arredores, sem que haja a ligação proposta 

nos documentos legais entre a teoria e a prática. Ressalta-se que desde os primórdios da 

formação de professores, ocorre o distanciamento entre os aspectos pedagógicos e os 

disciplinares. Saviani (2009) pontua em seu texto que os aspectos técnicos foram priorizados 

mais que os pedagógicos. Neste sentido, as questões de conteúdo e técnicas são tidas como 

mais relevantes desde o cenário inicial da formação, e apresenta resquícios até os dias atuais.  

Sujeito 8: A formação continuada é necessária, porque nada 

estaciona! Novas teorias, novas práticas, caminhos novos surgem a 

cada dia! Nada como a experiência! A formação inicial é o básico, o 
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ponto de partida. Mas você aprimora muito com o tempo, com a 

experiência, com a vivência! Mas sem dúvida, é necessário! [...] 

Observa-se na fala da entrevistada a essencialidade dada a formação inicial, mas 

como base para a prática e não como algo suficiente para o decorrer da carreira. Deste modo, 

emerge a importância da formação continuada para o exercício da profissão, que auxilia no 

processo contínuo de construção e reconstrução de sua prática.  

Sujeito 1: Olha, te confesso que a realidade é bem difícil. É bem mais 

ampla do que simplesmente o Magistério. O Magistério é uma visão 

assim... quando estamos fazendo Magistério ficamos iludidas, 

imagina uma coisa...até no estágio mesmo. Quando você vai para sala 

de aula, aquele período é muito curto, aí você tem uma visão bem 

diferente do que é a realidade mesmo. Porque você passar cinco 

horas com um aluno, são muitos acontecimentos muitos fatos que 

acontecem e que você tem que resolver que é bem diferente do estágio 

e do Magistério, que eu acho que é uma visão mais bonita até.  

Com as falas dos entrevistados, conclui-se que a formação inicial propicia ao 

professor uma base para a sua atuação, mas que sozinha não é suficiente. O curso de 

graduação ou Magistério não são o bastante para guiar a carreira do professor, mas 

constituem-se como ponto de partida para prática, que, por sua vez, exige a constante reflexão 

e reformulação para reformular a prática pedagógica. Considerando as mudanças recorrentes 

na sociedade, a formação continuada possibilita ao professor conhecer novas formas de 

atuação, novos métodos, novas tecnologias, por fim, o novo. Estar aberto a esse processo de 

constante transformação é o que traduz a relação dialética entre ensinar e aprender, em que no 

que se refere à identidade docente não há como classificar algo como definitivo. 

Cabe as políticas públicas de formação docente contribuir para a melhoria da 

qualidade dos profissionais da educação que atuam na docência e assim possibilitar que a 

formação inicial e continuada façam parte dos projetos de educação do Estado brasileiro. 

4.6 Considerações dos professores: a fala dos sujeitos entrevistados 

Ao término das entrevistas destinou-se um espaço para que os professores 

expusessem algo a mais, caso desejassem, sobre as questões apresentadas no decorrer da 

pesquisa. Não se trata de uma categoria, mas um espaço destinado às reflexões e proposições 

dos professores entrevistados. 
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Pode-se afirmar que as falas dos entrevistados de forma geral fazem uma crítica 

ao sistema educacional brasileiro. Há um apelo pela valorização da profissão e para que a 

educação realmente esteja na agenda política dos governantes, para que se alcance uma 

Educação de qualidade. 

Sujeito 7: Eu desejo sim! Que nós professores, que a Educação em 

si... fossemos respeitados e levados a sério. E visse que tudo parte da 

Educação! Então, devíamos ser vistos como profissionais mais 

valorizados, não só em termos financeiros, mas como respeito mesmo. 

Então, é isso que eu quero falar: acho que deveríamos ser mais 

respeitados como profissionais da Educação! 

Sujeito 9: Sim, eu gostaria de falar assim que, a universidade deveria 

se preocupar mais com a formação de seus professores, com a 

realidade. Descer do Olímpio e ir para o ades, porque muitas vezes 

nós nos construímos professores intelectuais. E quando chegamos na 

prática, ficamos um pouco deprimidos com a realidade. Porque na 

minha experiência eu vim cheio de teoria, e cheguei aqui e era muito 

diferente da teoria.  

Sujeito 10: Eu gostaria de falar que, a gente deveria... que a 

Educação tivesse uma prioridade! A gente vê que está sempre deixado 

de lado. Muita gente fala, muitos políticos falam: a educação, a 

educação, a educação! Mas, quem está aqui no chão da escola sabe 

como é na verdade, sabe o que a gente enfrenta. Então, as pessoas 

que fazem as leis que regem a educação, elas deveriam primeiro, 

estar aqui no chão da escola pra ver o que a gente passa, pra depois 

fazer as leis para beneficiar a educação!  

Observa-se que os docentes apresentam grande insatisfação com a situação da 

Educação e da profissão no cenário contemporâneo e que, no decorrer das entrevistas, ficam 

claramente marcadas em suas falas. A valorização da profissão, a adequação da formação 

inicial a prática, as leis que regem a Educação nacional e o contexto no qual cada instituição 

encontra-se inserida, são elementos marcantes nas considerações dadas pelos professores.  

Sujeito 3: Não, eu acho que assim tudo que eu falei foi realmente o 

que eu sinto e o que eu penso. Mas eu acho que as considerações são 

essas mesmas. Eu acho que é bem tranqüilo o processo, que é bem 

difícil, mas é um processo tranqüilo dependendo da forma que a gente 

for analisar. Mas é um processo agradável, que eu acho que o meu 

lance mesmo é a sala de aula, a bagunça, a rotina da sala de aula. Eu 

acho que é minha praia mesmo. Experimentei a coordenação, mas o 

meu lance é a sala de aula mesmo. 
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Sujeito 4: É isso gente! É uma profissão maravilhosa! Não é 

reconhecida como deveria, mas a gente caminha para isso, para que 

um dia seja. Mas é muito gratificante, eu gosto mesmo né. E quem 

gostar, que siga mesmo! Porque vai melhorar né, se Deus quiser um 

dia a gente vai ser reconhecido!  A gente tem que lutar mais pra isso. 

Mas, trabalhar com a formação da criança é muito importante, tem 

que ter dom mesmo, tem que gostar. E é muito bom! 

Além do apelo sobre a situação educacional do país e da profissão, duas 

entrevistadas também expressam a satisfação com a docência, em que apesar das agruras e 

conflitos da profissão, se identificam com o ser professor e com a rotina e trabalho em sala de 

aula. Portanto, a docência é marcada por experiências e momentos que marcam a identidade 

docente, em que vão se constituindo as formas do professor ser e estar na profissão. A partir 

dessas experiências, os professores transformam-se e buscam transformar a realidade na qual 

estão inseridos. Neste sentido, no prólogo do livro de Larrosa (2014), pontua-se que  

[...] A experiência é algo que ( nos ) acontece e que às vezes treme, ou vibra, algo 

que nos faz pensar, algo que nos faz sofrer ou gozar, algo que luta pela expressão, e 

que às vezes, algumas vezes, quando cai em mãos de alguém capaz de dar forma a 

esse tremor, então, somente então, se converte em canto. E esse canto atravessa o 

tempo e o espaço. E ressoa em outras experiências e em outros tremores e em outros 

cantos.[...] (FRISCH, 2014, p. 10) 

O professor como ser ativo, singular e complexo constitui sua identidade a partir 

de suas experiências individuais, profissionais, culturais e sociais que vão movimentando a 

sua forma de ser e estar na profissão. As experiências como pilares desse processo 

constituem-se como essenciais, mas não exclusivas, considerando o contexto no qual o 

indivíduo está inserido e outros fatores que podem influenciar na construção da identidade 

docente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento da presente pesquisa e a análise reflexiva sobre as 

exposições realizadas pelos professores por intermédio das entrevistas, constatou-se que o 

processo de construção da identidade docente caracteriza-se como contínuo, complexo, plural 

e singular.  Neste sentido, não pode ser fechado e tipificado, considerando a sua constante 

movimentação e transformação dentro da prática e experiências docentes. 

A construção da identidade docente inicia-se desde a vida escolar do professor, 

seja através de suas experiências escolares, influências familiares ou identificação com a 

profissão. Assim sendo, trata-se de um processo marcado não somente pelo exercício da 

profissão, mas concomitantemente pelas interações sociais, culturais, individuais e 

profissionais no qual está inserido. 

O ingresso na profissão é marcado por experiências que representam a transição 

da posição de discente para docente, sendo que nesse momento ocorre o confrontamento entre 

a teoria estudada na formação inicial com a prática pedagógica. Neste sentido, os professores 

vivenciam as primeiras experiências frente à profissão, em que marcam toda a trajetória 

docente.  

A experiência como pilar deste trabalho concebeu-se como singular e plural, pois 

ao refletir sobre as falas dos entrevistados pode-se perceber que cada um classificou como 

experiência os momentos que o marcaram seja positiva ou negativamente. Assim sendo, 

também foi construída a pluralidade dessas experiências, em que cada sujeito como único 

produz a diferença entre si e o outro. 

O início da docência marca profundamente o processo de construção da 

identidade docente por se tratar da primeira experiência frente à profissão. Nesse período, 

marcado por características próprias – especificamente aspectos de descoberta e sobrevivência 

– os docentes vivenciam situações que reforçam a complexidade da profissão. Desse modo, as 

experiências do início de carreira constituem-se, segundo o relato dos entrevistados, como 

base e ponto de partida para a consolidação ou desistência da profissão. 

Esse processo como dinâmico e contínuo é expresso nas palavras dos 

entrevistados, em que revêem suas práticas e formas de conceber a profissão, em prol da 

melhoria da educação de seus discentes. Neste sentido, as experiências iniciais podem ser 

definidas como base para a constante reflexão sobre a prática docente, em que a cada ano, a 

cada turma e a cada experiência pode-se refletir sobre nossas ações pedagógicas e assim 

conceber a prática futura. 
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A construção da identidade docente é marcada por uma constante reflexão sobre a 

prática docente e sobre o processo formativo. Ressalta-se que com as mudanças presentes na 

sociedade, faz-se necessário a busca constante pelo novo – não por um aglomerado de 

informações desconectadas – mas por novas formas de atuação, novas percepções, enfim 

como pontuado por um dos sujeitos, um movimento de  “ reciclagem”.  

A formação de professores no Brasil apresenta lacunas e resquícios provenientes 

desde o seu início, em que o professor esteve sempre em um lugar periférico no que tange a 

elaboração de políticas públicas o que, consequentemente reforça a desvalorização da 

profissão. Especificamente, a identidade do pedagogo não esteve claramente definida desde a 

criação do curso, atenta-se que os movimentos referentes aos contornos da Educação nacional 

influenciavam e influenciam diretamente na identidade desse profissional. 

A formação inicial como base introdutória para a prática pedagógica é referendada 

nos documentos legais tendo como um de seus subsídios a articulação entre teoria e a prática. 

Salienta-se que essa ligação se concretizaria no estágio supervisionado. No entanto, conforme 

as explanações dos participantes observa-se que somente o estágio não é suficiente para o 

conhecimento real do cenário docente. É importante destacar que concorda-se com a 

essencialidade do estágio no processo formativo com o intuito de propiciar uma maior relação 

entre a teoria e a prática. Entretanto, este não possibilitará a compreensão da real dimensão da 

profissão docente, em que somente quando “praticarmos a profissão” poderemos vivenciar e 

tentar entender a complexa teia de relações e conflitos que tecem a profissão.  

Portanto, a construção da identidade docente constitui-se não somente pela 

profissão, mas engloba aspectos da formação inicial e continuada, representação da profissão 

na sociedade e no grupo no qual o docente encontra-se inserido, relações estabelecidas no 

interior e no exterior da profissão e, não menos importante, pela singularidade e experiência 

vivenciadas pelo sujeito. A identidade docente pode ser caracterizada como inacabada pois 

reflete a dinamicidade e a mescla de experiências presentes na profissão. 

Ressaltam-se as considerações de Ciampa (2004) ao afirmar que “Identidade é 

movimento [...] Identidade é metamorfose [...] infindável transformação”. Assim sendo, 

identidade não é um produto, não é um dado engessado, mas um processo permanente e 

aberto aos movimentos pessoais, sociais, culturais e profissionais. 

 

 

 

 



93 

 

 

MOMENTO III 

PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

[...] Compositor de destinos 

Tambor de todos os ritmos 

Tempo, tempo, tempo, tempo 

Entro num acordo contigo 

Tempo, tempo, tempo, tempo! [...] 

(Trecho da música “ Oração ao Tempo” interpretada por Caetano Veloso) 

 

Somente o tempo demonstrará se os meus planos e sonhos se concretizarão, pois a 

incerteza do futuro não permite determinismos. Não acredito que tenha se encerrado mais 

uma etapa em minha vida, mas sim o começo de novos rumos. Cabe a mim, sonhar e traçar 

objetivos para o futuro, para que assim possa realizá-los ou não. 

Como recém-formada pretendo trabalhar na área educativa, seja como professora 

ou em áreas que demandam pedagogos. Considero a sala de aula um espaço multifacetado e 

com possibilidades incríveis, assim quero ter experiências como professora para realmente 

conhecer a complexidade que permeia a profissão. Mas tenho descoberto a minha preferência 

para atuar em ambientes educativos não-formais, como por exemplo, empresas ou 

departamentos. A pesquisa também é um campo pelo qual me apaixonei e me identifiquei 

durante esse percurso. 

Assim sendo, pretendo prestar concursos que contemplem Pedagogos e concursos 

para a Secretaria de Educação, que por sua vez já prestei para Professor Efetivo e Contrato 

Temporário. Pretendo continuar estudando, permanecendo na busca incessante por 

experiências e conhecimentos significativos, assim como continuar realizando pesquisas. 

Com a paixão pela leitura e por estudar, pretendo futuramente após estabilizar-me 

financeiramente, fazer especializações e mestrado em Educação. Pretendo aprofundar as 

questões que permeiam a formação de professores e a construção da identidade docente para 

manter uma reflexão contínua sobre esse processo complexo e assim compreendê-lo até onde 

for possível, considerando a sua dinamicidade e complexidade.  

Portanto, somente o tempo poderá nos mostrar a concretização ou desconstrução 

desses planos - independente da realização ou não - continuarei sonhando e buscando novos 

ideais, tanto no âmbito pessoal como acadêmico e, principalmente em busca de novos tempos 

na Educação. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Educação – FE 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

 

Sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, e estou 

desenvolvendo o Trabalho de Conclusão de Curso cujo tema é “Experiências do início da 

docência e sua influência na construção da identidade docente”, sendo orientada pela 

professora Nara Maria Pimentel. Peço autorização do (a) responsável pela instituição, para a 

aplicação de questionários e realização de entrevistas com os docentes neste espaço escolar. 

Sendo garantida a preservação da identidade da escola, assim como, dos participantes.  

 

 

 

 

Assinatura do responsável pela instituição 

(Diretora(o) / Vice – diretora(o)) 

 

 

 

Débora Samanta Henriques Roquete 

Graduanda 

 

 

Drª Nara Maria Pimentel 

Professora Orientadora 
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APÊNDICE B 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Educação – FE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO E LIVRE ESCLARECIMENTO 

 

Eu,______________________________________________________________, 

com nacionalidade ___________________________________ 

RG,_________________________ Órgão Expedidor, _______________. Estou sendo 

convidado (a) a participar de um estudo denominado “Experiências do início da docência e 

sua influência na construção da identidade docente” cujos objetivos e justificativas são 

investigar a importância das experiências do período inicial da docência e seus 

desdobramentos na construção da identidade docente. 

A minha participação no referido estudo será no sentido de responder 

voluntariamente as questões da entrevista, assim como, questionários caso necessário. Recebi, 

por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis desconfortos e riscos 

decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma pesquisa, e os resultados positivos ou 

negativos somente serão obtidos após a sua realização.  

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido 

em sigilo.É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre 

acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

conseqüências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair da 

pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 

 Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e 



100 

 

 

compreendido a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por minha participação. E permito a livre utilização para fins 

de estudo, publicações e eventos científicos. 

 

 

 

 

______________________________________________________________  

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Drª Nara Maria Pimentel 

Professora Orientadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contato da pesquisadora responsável: 

Débora Samanta Henriques Roquete 

E-mail: dsamantaa@gmail.com 

Orientadora: Nara Maria Pimentel 

E-mail: nara.ead@gmail.com 

Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Campus Darcy Ribeiro.  

Prédio FE3. CEP 70.910-900. Brasília DF. 

mailto:dsamantaa@gmail.com
mailto:nara.ead@gmail.com
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APÊNDICE C 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Educação – FE 

 

Prezado (a) participante, 

 

Sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília, e estou 

desenvolvendo um Trabalho de Conclusão de Curso cujo tema é “Experiências do início da 

docência e sua influência na construção da identidade docente”, sendo orientada pela 

professora Nara Maria Pimentel. Peço sua colaboração nesta pesquisa, respondendo a este 

questionário e, as questões da entrevista.  

Muito obrigada pela colaboração! 

 

Perfil do participante 

 

Nome:______________________________________________ 

Gênero:______________________________       Idade: ________ 

Cidade de Residência:_______________________ 

Estado Civil:_______________________ Filhos: ( ) Sim ( ) Não  Quantos?____ 

Graduação:____________________________ 

Ano de conclusão da graduação:_______________________ 

Tempo de atuação na Educação Pública:_______________________ 

Local de atuação:___________________________ 

Tempo de atuação na atual escola:_________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

Universidade de Brasília – UnB 

Faculdade de Educação – FE 

 

Roteiro de Entrevista 

1. O que o (a) levou a escolher a profissão docente? 

2. Como se tornou professor ou professora? 

3. O que a (o) fez permanecer? 

4. Em sua opinião quais características um professor deve ter? Você se identifica com 

alguma delas? Quais? 

5. Descreva a primeira experiência frente à profissão. 

6. Quanto tempo da sua atuação como docente você considera como “início” da carreira? 

7. Fale um pouco mais sobre este período. 

8. Em relação ao trabalho em sala de aula, quais as principais dificuldades que enfrenta no 

exercício de sua profissão? No início de sua carreira já vivenciava tais dificuldades? 

9. Considerando o início da docência quais as principais experiências, dificuldades, e 

descobertas encontradas neste período? Liste três mais marcantes e como as enfrentou. 

Das que você listou como você classificaria por ordem de prioridade. 

10. Quais experiências do período inicial que mais marcaram/ influenciaram na 

construção da sua identidade docente? Justifique sua resposta. 

11. Essas experiências foram positivas ou negativas? Justifique sua resposta. 

12. Considerando sua experiência docente acredita que a formação inicial ofereceu 

subsídios para enfrentá-las? Justifique sua resposta. 

13. Deseja expor algo a mais sobre as questões? 

 

 

 

Muito obrigada pela participação! 

 


