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Preciso ser um outro 

Para ser eu mesmo 

 

Sou grão de rocha 

Sou o vento que a desgasta 

 

Sou pólen sem insecto 

 

Sou areia sustentando o eixo das árvores 

Aguardando pelo meu passado 

Ansiando a esperança do futuro 

 

No mundo que combato morro 

No mundo por que luto nasço 

 

(In: “Raiz de Orvalho e Outros poemas”) 

Mia Couto 
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AS FORMAÇÕES IDENTITÁRIAS DE PROFESSORES DO CICLO DA 

INFÂNCIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITABUNA 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Essa pesquisa é resultado da pesquisa que buscou verificar como a formação 
identitária de professores do Ciclo da Infância (fase 1) influencia na prática 
docente, realizando uma interface entre identidade e atuação profissional. Para 
isso, realizamos uma pesquisa quali-quantitativa,  em  03 escolas no município 
de Itabuna, nas quais 03 professores do Ciclo da Infância (fase 1) foram 
observados no ambiente em que atuam e convidados através de questionários 
semiestruturados a partilhar suas ideias e experiências sobre a docência, tendo 
em vista suas biografias e formações identitárias. Com esse estudo, pudemos 
entender que a docência está relacionada a elementos sociais, afetivos e 
relacionais, onde as identidades vão sendo tecidas pelas 
dimensões  individuais e coletivas, construídas historicamente pelas 
representações dos sujeitos individuais e sociais. Estes elementos se mostram 
de grande importância para a criança na aquisição dos códigos formais da 
língua, principalmente no que tange ao primeiro momento do letramento infantil 
(Ciclo da Infância – fase 1), pois aliado à língua aprende-se cultura, valores, 
crenças e o desejo pelo estudo. Essa dissertação alicerçou-se sob a égide da 
Linguística Aplicada voltada para as práticas de letramento e os teóricos que 
nos apoiamos para esta pesquisa foram Hall (2011) e Giddens (2002) nos 
estudos identitários, Coracini (2007) e Moita Lopes (2002) na interface entre 
linguística aplicada, identidade e educação, Tardif (2007) nas questões 
docentes e Mainardes (2009) nos fundamentos sobre o Ciclo da Infância.  

Palavras-chave: Ciclo da Infância, identidade, prática docente, professor.  
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THE TEACHERS’ IDENTITY FORMATIONS IN CHILDHOOD CYCLE 

SCHOOLS IN THE TOWN OF ITABUNA 

 

 

ABSTRACT 
 

 
 
This research is the result of the research that tries to identity formation of Cycle 
of Childhood (stage 1) teachers, in 03 schools, in the town of Itabuna, 
performing an interface between identity and professional performance. To this 
end, we conducted a qualitative and quantitative research, in which teachers 
were observed in the environment where they work and guests through a semi 
structured questionnaire to share their ideas and experiences about teaching, 
focusing on their biographies and identity formations. With this study, we can 
understand that teaching is related to social, affective and relational elements, 
where identities are being woven by individual and collective dimensions. These 
identities are historically constructed by the representation of individual and 
social subjects. These elements show the great importance of the acquisition of 
the formal codes of language for the child, especially in the first moment of child 
literacy (Cycle of Childhood – stage 1), because allied to language learning 
there is culture, values , beliefs and desire for study. This dissertation was 
written under the aegis of Applied Linguistics focused on the literacy practices, 
and theorists who support us for this research were Hall (2011) and Giddens 
(2002) in studies of identity, Coracini (2007) and Moita Lopes (2002) at the 
interface between applied linguistics, identity and education, Tardif (2007) on 
teachers and Mainardes (2009) in the grounds of the Cycle of Childhood issues. 
 
Keywords: identity, teaching practice, teacher, Childhood Cycle 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A reflexibilidade do eu é contínua e, tudo 
penetra. A cada momento, ou pelo menos a 
intervalos regulares, o indivíduo é instado a 
auto-interrogar-se, em termos do que está 

acontecendo. 
 

Giddens, 2002, p.76 

 

  

Pensar sobre identidades diante das transformações do tempo atual, nos 

faz refletir sobre o entrelaçar dos nossos “eus” à nossa vida cotidiana, e nos 

remete a questões tais como: O que nos faz sermos o que somos dentro deste 

mundo em transformação constante? Como os nossos “eus” influenciam as 

nossas atividades cotidianas? Principalmente no momento histórico em que 

vivemos, onde inúmeras formas de ser são aceitas, e não temos um exato 

padrão a seguir. 

 No âmbito educacional lócus desta pesquisa, falar de identidades de 

professores e de como elas se ligam ao contexto escolar, significa falar dessa 

dinâmica do processo identitário de nosso tempo, que não se reduz a uma 

tarefa técnica ou mecânica, mas é algo que perpassa por nossas escolhas, 

histórias e vivencias sociais. 

A fim de realizar esta pesquisa, convidamos 03 (três) professores de 

escolas municipais, que participam da proposta pedagógica de Ciclos da 

cidade de Itabuna (Escola Municipal da Califórnia, Escola Ação e Cidadania, 

Escola Municipal Lúcia Oliveira), a partilhar um pouco da sua prática e das 

suas identidades dentro do Ciclo da Infância (fase 1).  

Assim, aplicamos junto aos professores um questionário 

semiestruturado, que foi analisado quali-quantitativamente. Para efeito de 

controle da subjetividade, subjacente às respostas dos docentes, utilizamos a 

observação direta de duas aulas ministradas pelos professores, com registro 

dos dados obtidos em áudio.  

Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, enviamos 

todos os dados do projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
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Universidade Estadual de Santa Cruz, sob o número 16072113.9.0000.5526, a 

qual foi aprovada no dia 31 de julho de 2013. 

Investigamos com as informações obtidas através do questionário, como 

as identidades do professor interagem com as políticas escolares de Ciclo, 

tendo como prismas observados os conteúdos estudados, os valores, as 

interações, as avaliações realizadas, a metodologia de trabalho e as ideologias 

profissionais.  Todos esses aspectos, trazidos através do discurso, cuja 

natureza é linguística, social, interacionista e cognitiva, que se constitui e é 

constituído pelo contexto e por seus atores.  

Procuramos assim entender, como as formações identitárias dos 

professores influenciam na prática docente no Ciclo da Infância (fase 1) nas 04 

escolas itabunenses citadas, identificando semelhanças e diferenças no perfil 

identitário dos professores e como essas atuam no processo educacional.  

Despertamos o  interesse por essa investigação por termos percebido ao 

longo de estudos realizados na Especialização em Psicologia Educacional, que 

ensinar não se resume a questões intelectuais e metodológicas, mas que há 

uma influência da identidade dos professores neste processo, principalmente 

nos níveis iniciais infantis da aprendizagem da língua, onde o professor é um 

dos modelos pelo qual o aluno elabora sua língua, não só na categoria de 

criança que está sendo alfabetizada, mas também conhecimentos, valores, 

identidades e crenças sociais através do conhecimento transmitido no processo 

de interação professor-aluno (KLEIMAN, 1998).  

Para realizarmos este estudo nos embasamos nas teorias de Hall (2011) 

e Giddens (2002), que discutem os paradigmas identitários no nosso tempo, 

analisando assim, a identidade do professor no momento histórico em que 

estamos vivenciando; bem como Coracini (2003) e Moita Lopes (2000) como 

pontes entre os estudos identitários na área da Linguística Aplicada e o 

aspecto escolar. No que tange às teorias pedagógicas, tivemos como alicerce 

Tardif (2007), para o estudo do professor, seus conhecimentos e aspectos da 

docência. Por último, para estudarmos como a identidade dos professores 

influenciam no Ciclo da Infância (fase 1), discutimos um pouco acerca dos 

estudos da proposta pedagógica dos Ciclos em Mainardes (2009) e dos 

conceitos e processos de letramento em Kleiman (1998), fazendo uma breve 

referência à Proposta Político-Pedagógica da Escola Grapiúna – Ciclos de 
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Formação do Ensino Fundamental (ITABUNA, 2002), documento no qual se 

fundamentam as escolas municipais que estudamos, e onde encontramos os 

princípios, objetivos, história e metodologia que o governo itabunense traz para 

as escolas de Ciclo.  

Com essas abordagens, tencionamos examinar, ao longo da 

dissertação, a importância das identidades dos professores no processo de 

alfabetização e letramento, a ampliar a compreensão da realidade docente e 

propiciar às pessoas a repensarem os padrões educacionais atuais. 

Para trabalharmos nosso tema, subdividimos essa dissertação em três 

capítulos: no primeiro, trazemos a metodologia, materiais e métodos utilizados. 

No segundo capítulo, Identidade: Sentimento do saber e conhecer do 

professor, no qual tecemos os pressupostos teóricos do estudo dividindo-o em 

cinco subcapítulos: A crise identitária e o momento histórico atual: 

consequências para a formação docente; Diálogo do professor: percurso no 

contexto do (dis) curso; Subjetividade e identidade na formação do professor; O 

saber do professor; Identidade e prática docente. E no ultimo capítulo 

realizamos a análise das respostas ao questionário aplicado aos professores e 

da observação das aulas ministradas pelos mesmos.  

Nos dados alcançados notamos que há uma influência da formação 

identitária dos professores na prática docente, poderão trazer elementos para a 

reflexão das questões da identidade dentro da prática docente, podendo ajudar 

na elaboração dos currículos acadêmicos, na formação de docentes e na 

preparação de programas de desenvolvimento continuado de professores tais 

como: Plano de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR 

Plataforma Freire; Programa de Formação de Professores Alfabetizadores; 

Programa de Consolidação das Licenciaturas - Prodocência, entre outros. 

Com essa finalidade, ao encerrar nossa pesquisa já nos 

comprometemos com a Secretaria de Educação de Itabuna, bem como com as 

escolas pesquisadas, a realizarmos uma reunião para compartilharmos os 

dados obtidos com a sociedade que nos apoiou nessa investigação. 
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          Buscamos então com nossa proposta, trazer elementos para uma 

maior reflexão sobre a complexa prática educativa no letramento. Pois como 

afirma Vasconcelos (2003, p. 12), “quem não se sentir chocado com a 

complexidade da educação é porque não a compreendeu”. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

METODOLOGIA, MATERIAIS E MÉTODOS 
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1.1 Problema  

 

A alfabetização tem sido um tema bastante discutido pelos que se 

preocupam com a Educação, principalmente porque aprender a ler e escrever 

cria novas relações sociais, promovendo emancipação, autonomia, 

conscientização e preservação de culturas.  Podemos dizer que aprender a ler 

e a escrever de forma significativa transforma pessoas e identidades. 

Contudo, questões acerca da educação e da identidade não são 

tratadas de maneira pacífica, principalmente no momento atual em que 

mudanças históricas, culturais e políticas promovem múltiplas possibilidades e 

formas de ser.  

Dentro desse contexto, percebemos que a escola e seus profissionais 

em suas funções e tarefas, foram atingidos com essas transformações, uma 

vez que, mudanças culturais e sociais promovem novas necessidades 

educacionais. Diante desse enfoque, o trabalho docente que na modernidade 

era centrado principalmente na transmissão do conhecimento como legado 

cultural, passa nesse tempo atual a ter que considerar outras questões 

externas que perpassam pelo conteúdo curricular, tal como: a família, as 

dificuldades educacionais, inclusão, questões socioculturais entre outros. 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, 1998).  

O papel do docente frente a essas transformações socioculturais é, 

portanto abalado, ora considerado mestre do ofício do saber, reconhecido e 

notado por uma ação social de importância, encontra-se hoje em uma profissão 

que vem sofrendo desvalorizações salariais, sociais, políticas e imagéticas 

(ARROYO, 2002).  

Agregam-se a isso questões que surgem sobre como ensinar um saber 

instável, que sofre com mudanças contínuas por conta de descobertas 

científicas e a rápida circulação das informações através de meios rápidos de 

comunicação; e como educar essa nova geração, que busca prazer imediato, 

tem pouca preocupação com o outro e muitas vezes indisponibilidade para 

refletir. 

Outro ponto relevante a se considerar, são as políticas governamentais, 

que realizam constantes mudanças nos currículos e trazem diferentes 

programas de ensino, provocando mudanças na prática docente. No município 
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de Itabuna (sede de nossa pesquisa), por exemplo, a Secretaria de Educação 

realizou em 1993, uma transformação do processo seriado da educação infantil 

para a educação por Ciclos de Formação Humana, que é uma organização da 

formação escolar baseada no tempo do desenvolvimento, de forma a adequar 

melhor o conteúdo das várias áreas do conhecimento às características 

biológicas e culturais do aluno (LIMA, 1998).  Segundo Proposta Político-

Pedagógica da Escola Grapiúna (ITABUNA, 2002), a intenção do Ciclo é 

corresponder de forma mais eficiente e eficaz a evolução da aprendizagem da 

criança, respeitando o ritmo, o tempo e as experiências de cada aluno.  

Nessa proposta, o letramento e a alfabetização escolar iniciam-se no 

Ciclo da Infância (fase 1) com 06 anos, onde se acredita que o aluno está com 

sua estrutura biológica e cognitiva preparada para ser estimulado ao 

aprendizado inicial da língua, através da leitura e da escrita.  

Percebe-se com isso que os professores que trabalham com a aquisição 

da língua materna, estão situados em uma zona de conflitos, pois o saber que 

se transmite não é algo neutro, e sim algo determinado por uma política, uma 

sociedade, imerso de valores, tendências e desejos (FOUCAULT, 1979).  

Em Itabuna mudanças entre os líderes municipais alteraram a 

configuração da política educacional. Estas mudanças estiveram muitas vezes 

relacionadas às alterações político-partidárias. A cada transição de governo, 

trazia-se também um projeto educacional diferente (CAMPOS LIMA, 2009).  

Essas transformações trazem inseguranças e incertezas, provocando 

reflexões e tentativas de reajustes, num processo dinâmico entre o eu e a 

sociedade, o que faz a questão da identidade tão importante no momento atual 

(GIDDENS, 2002). 

Essas inúmeras demandas contribuem para a investigação sobre a 

implicação dessas transformações no processo de identificação dos docentes e 

a forma com que estabelecem na atualidade relações com sua prática, valores 

e sistemas de conhecimento dentro do processo de alfabetização.   

Diante do exposto pergunta-se:  

- Como as formações identitárias dos professores influenciam na prática 

docente do Ciclo da Infância (fase 1) em 04 escolas do município de Itabuna? 
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1.2 Hipóteses 

 

As construções identitárias influenciam as pessoas e suas escolhas, 

tanto a nível pessoal quanto coletivo (REY, 2008), dessa forma podemos 

entender que no processo educacional as identidades dos professores podem 

influenciar na prática docente. Entretanto, nos inquietamos com a questão de 

como ocorre esta influência e de que maneira ela pode ser positiva ou negativa 

para a ação educacional, principalmente no que tange ao início do processo de 

letramento e alfabetização infantil escolar - Ciclo da Infância (fase 1) - em 

escolas municipais de Itabuna, no qual a criança tem o primeiro acesso ao 

conteúdo social formal do conhecimento.  

Dessa forma, realizamos uma pesquisa quali-quantitativa com 03 

professores do Ciclo da Infância (fase 1) em 03 escolas municipais de Itabuna, 

onde esperamos ter como resposta para a questão levantada que essas 

construções identitárias dos professores podem influenciar: o ensino no que 

tange a abordagem do conteúdo e sua transmissão; na relação professor-

aluno, trazendo elementos identificatórios para as crianças, tal qual conceitos 

sobre valores e cultura. 

Algumas dessas hipóteses puderam ser confirmadas ou refutadas ao 

longo da pesquisa, porém em ambos os casos as respostas obtidas após a 

coleta e análise dos dados nos auxiliaram a encontrar maneiras de otimizar a 

prática docente.  

 

1.3 Objetivos  

 

Geral:  

- Investigar a formação identitária de 03 professores de 03 escolas municipais 

do Ciclo da Infância (fase 1) no município de Itabuna e a relação dessa com a 

prática docente. 

Específicos: 

- Observar como as formações identitárias do docente contribuem e 

influenciam para sua prática  
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1.4 Justificativa 

 

A ação e o conhecimento docentes além de formais e metodológicos são 

pessoais. O que e como o educador realiza sua atividade docente está 

condicionada a sua biografia, formação, condições sociais, e outras questões 

que permeiam suas formações identitárias, as quais segundo Hall (2011) são 

construídas dentro de estruturas sociais, culturais e históricas.  

De acordo com Pollac (1992), ninguém pode elaborar o conceito de si 

sem mudança, negociação e transformação em função dos outros. Dessa 

maneira, a identidade não deve ser compreendida como a essência de uma 

pessoa ou de um grupo, mas de algo em contínua construção. 

A identidade então, não é concebida na atualidade como algo isolado, 

mas elaborado coletivamente em meio a identidades socioculturais, muitas 

vezes contraditórias, percebidas nos discursos.  

No contexto escolar, nota-se que as identidades dos docentes 

desenvolvem-se em meio a uma demanda muito grande de funções e papéis, 

onde sua atividade, o ensino, é objeto de múltiplas pressões sociais. Assim, ao 

observar o professor em seu ambiente e contexto de trabalho é possível 

perceber que essas identidades socioculturais tem um papel importante na 

construção de significados e representações profissionais, bem como na 

maneira com que realiza seu trabalho.  

Unimos a este aspecto, que o professor, responsável por ajudar a 

criança em seu letramento no Ciclo de Formação Infantil, além de ter uma 

notória importância para o futuro educacional deste aluno, deve levar em 

consideração de forma ainda mais efetiva os aspectos biológicos e culturais. 

Dessa maneira, apontamos a existência da importância de um estudo 

voltado para a construção identitária do professor de Ciclos e sua influência na 

prática docente visando, principalmente professores da fase 1, os quais são a 

base do processo de letramento escolar. Assim, trabalhamos nesta pesquisa 

com os professores responsáveis pelo letramento no Ciclo da Infância (fase 1), 

que produz o discurso e influencia com este (CORACINI, 2007). 

Notamos, ao elaborar esta proposta de investigação que muitas 

pesquisas contemplam a temática da identidade docente, porém poucas 
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versam sobre como a identidade do professor do Ciclo da Infância (fase 1) 

influencia a prática docente.  

Este período escolar é particularmente importante pois, segundo a Lei nº 

11.274 de 6 de fevereiro de 2006 que,  

 

altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n
o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino 
fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de 
idade. (BRASIL, 2006) 

 

este é o momento inicial que, de acordo com a constituição Federal, a criança 

deve ter acesso à escolaridade, sendo este o primeiro ano do ensino 

fundamental. Sob a perspectiva do processo de ensino-aprendizagem, é esse 

início escolar que será lançado à criança as bases do conhecimento linguístico 

formal para seguir no seu processo educacional. Uma criança que fracassa na 

aquisição deste conhecimento nesta fase, leva sequelas de dificuldades 

escolares, na maioria das vezes por toda a vida (GOMES, 2006). 

Dessa maneira, essa pesquisa se propôs a investigar este tema, que 

acreditamos ser importante, pois pudemos com ela lançar mais um olhar sobre 

o que pode levar a algumas crianças alcançarem sucesso nesta etapa do 

processo escolar e outras não.  

Diante de todos esses pontos, realizamos essa pesquisa quali-

quantitativa dentro desta temática, entrelaçando-a com o exercício da prática 

docente, desde a sua formação até a sua atuação. Buscamos dessa forma, 

investigar os elementos sobre os quais se alicerçam os aspectos identitários 

dos docentes, engendrado nos seus discursos. 

 

1.5 Referencial Teórico 

 

 Sabemos, segundo Giddens (2002), que o momento em que vivemos é 

um tempo contraditório, histórico e político. Nele encontramos uma recusa de 

se estabelecer qualquer estrutura, qualquer narrativa mestra, e a sociedade é 

estruturada por discursos plurais.  
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Nesse contexto, a identidade que no início da modernidade era fixa e 

preestabelecida, sofre fragmentações. Tornamo-nos “eus” divididos em 

identidades plurais, onde podemos ao mesmo tempo ser brasileiros, 

estudantes, professores, nordestinos, filantropos, trabalhadores, etc., que nos 

constituem seres singulares. Hall (2011) nos coloca frente a essas identidades 

construídas de maneira sócio-histórico-cultural, através da língua e de 

processos inconscientes não inatos, em um processo contínuo de formação. 

Para o autor, as identidades culturais abrangem questões relacionadas à 

crença, raça, etnia, língua e religião e se relacionam com nossas interações 

diárias, influenciando nossos contatos e ligações com o mundo que nos cerca. 

Esses estudos identitários alcançam a educação e a escola, trazendo 

um sujeito heterogêneo, conhecimentos instáveis e discursos multifacetados, 

provocando mudanças no perfil identitário dos alunos, bem como dos 

professores, sujeitos de nossa pesquisa. 

Por meio da Linguística Aplicada, Coracini (2003) corrobora com as 

ideias de Hall (2011) e Giddens (2002), afirmando que nossas identidades são 

tecidas através de processos identificatórios realizados a partir da interação 

com o outro. Essa interação nos provoca atitudes e reações, fazendo com que 

os movimentos das construções das identidades estejam em constante 

transformação. 

Para a autora, essa reflexão sobre o momento histórico que vivemos, 

onde o sujeito “constitutivamente cindindo, heterogêneo, polifônico, 

atravessado pelo inconsciente e, portanto, pouco afeito ao controle de si e do 

outro” (CORACINI, 2003, p. 150) é extremamente importante no ambiente 

escolar, instituição em que os discursos se entrecruzam (re) construindo 

identidades.  

 Segundo Moita Lopes (2002), esses discursos são centrais para a 

prática docente, pois o ensino de qualquer disciplina envolve linguagem, 

discurso e interação. Ainda segundo o autor, por esses discursos veiculam 

além dos conteúdos curriculares da matéria lecionada, os conteúdos 

identitários dos valores e crenças que a escola julga necessário para viver em 

sociedade.  

Dentro desses discursos, entendido por Possenti (2001, p. 64), como “a 

colocação em funcionamento dos recursos expressivos de uma língua com 
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certa finalidade”, alunos e professores interagem, num processo de 

negociação, onde os sujeitos compartilham ou não suas informações 

(GUMPERS, 1992). E é nesse processo interacional, através dos discursos, 

que as identidades dos atores educacionais vão sendo (re) construídas.  

A língua (gem) contida nesses processos discursivos é, portanto, 

entendida nessa dissertação como algo social, cultural e interacionista. É 

através dela que toda a prática educacional pode se realizar, num processo 

dialético entre os sujeitos e a sociedade, realizando a contínua transformação 

humana. 

Nessa linha de discussão entre ligua(gem) e educação, trabalhamos 

nesta pesquisa com o ensino da língua materna no Ciclo da Infância (fase 1), o 

qual, segundo a Proposta Político-Pedagógica da Escola Grapiúna (ITABUNA, 

2002) é o primeiro momento da estrutura educacional formal, em que as 

crianças que estudam nas escolas municipais desta cidade adquirem as 

aprendizagens formais do ler e escrever.  Essa etapa do Ciclo equivale ao 

primeiro momento em que a criança está sendo alfabetizada. 

 Dentro desse processo de alfabetização, além da aquisição do sistema 

convencional da leitura e da escrita, o letramento emerge como importante 

fator para a preservação da cultura e da sociedade, funcionando como um 

elemento decisivo para a manutenção e continuidade das identidades sociais. 

Assim, nesta perspectiva do letramento, quando a criança se torna alfabetizada 

ela desenvolve um conjunto de habilidades individuais que permitem que ela 

possa usar de forma social e significativa a leitura e a escrita. (KLEIMAN, 

1998). 

Como visto nos locais pesquisados, a alfabetização não ocorre no 

modelo seriado, porém em processos de Ciclo de Formação, onde se enfatiza 

um currículo que trabalhe com a diversidade cultural e as heterogeneidades de 

aquisição do conhecimento de cada aluno, uma avaliação formativa e 

diagnóstica e estratégias variadas de ensino que possa alcançar as 

singularidades dos alunos (MAINARDES, 2009).    

O Ciclo de Formação alicerça-se na ideia de uma formação integral 

humana, que abrange o desenvolvimento social, cognitivo, cultural e afetivo. 

Enfatiza-se a formação para a cidadania onde o sujeito que atinge uma boa 

maturidade nessas áreas tem as bases necessárias para trabalhar pela sua 
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realização pessoal e profissional. Essa proposta trás uma organização do 

tempo escolar que adequa e promove melhor as características biológicas e 

culturais no processo de desenvolvimento dos educandos, colocando a 

educação integral como um dos eixos importantes do processo. (LIMA, 1998) 

A escola em Ciclo de Formação traz novas reflexões e dimensões para a 

prática educacional, promovendo transformações. Nesse processo, os 

professores e suas identidades desempenham um importante papel na 

formação do aluno, trazendo elementos metodológicos e culturais para que o 

aluno aprenda códigos formais na língua (KLEIMAN, 2007).  

A prática docente por sua vez, além de influenciada pelas propostas 

políticas pedagógicas, se relaciona com os saberes adquiridos através da vida, 

da história e das experiências docentes. De acordo com Tardif (2007), esses 

saberes são sociais e carregam em si uma ideia de diversidade e 

heterogeneidade. Dentre os diversos saberes do docente, o autor assinala os 

alcançados através da formação, da subjetividade, dos programas 

educacionais e da experiência, que são agregados aos conteúdos trabalhados 

em sala de aula.  

Com base no referencial teórico apresentado, buscamos investigar nesta 

pesquisa de que modo a formação identitária do professor do Ciclo da Infância 

(fase 1) influencia na sua prática. 

 

1.6 Metodologia 

 

O status da pesquisa em educação tem alcançado um alto nível ao logo 

do tempo, pois tem permitido o amadurecimento metodológico dos modelos 

educacionais e a não estagnação da educação diante das mudanças que o 

mundo tem sofrido, trazendo benefícios às várias ramificações da docência. 

Assim, essa pesquisa buscou agregar contribuições ao processo educativo 

investigando a influência da identidade do professor na prática docente. 

Para tal, utilizamos estratégias empíricas através de uma pesquisa quali-

quantitativa, onde procuramos esclarecer as intenções e significados dos atos 

sociais sobre o recorte identitário utilizando a via interpretativa, a qual tem 

como fim compreender e interpretar a realidade, os significados e percepções, 

e a via quantitativa onde mesuramos alguns dados obtidos. 
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Outra dimensão da pesquisa foi a naturalista-ecológica, na qual Wilson 

(1977) propõe que as atitudes e práticas humanas são em parte determinadas 

pelo contexto e ambiente em que acontecem. Dessa forma, os fenômenos 

educacionais foram investigados na vida real, no ambiente em que se 

manifestaram, através de uma observação direta, de maneira que o ambiente 

em que esses processos se materializaram, foi a fonte de onde se obteve os 

dados para a pesquisa.  

Nesse aspecto, foi aplicado ao professor um questionário 

semiestruturado, combinando perguntas abertas e fechadas, onde o informante 

teve oportunidade de discorrer sobre questões relacionadas à sua identidade. 

Com este instrumento procuramos compreender mútua e participativamente 

com o professor, como sua identidade se entrelaça com realidade múltipla que 

ele está inserido, observando-a através de fatores interacionais e biográficos. 

Paralelamente ao questionário, como já mencionamos anteriormente, 

observamos duas aulas como instrumento de controle das respostas obtidas no 

questionário, percebendo na prática como essas identidades se apresentaram 

no fazer docente. Registramos as observações das aulas em gravações áudio, 

bem como fizemos algumas anotações, para análise. 

Faz-se importante ressaltar que a interpretação dos dados e a 

observação foram de caráter sigiloso e utilizados apenas para o trabalho 

científico em questão. 

Baseados em Karl Mannhein (1982) apud Esteban (2010), a pesquisa foi 

realizada de maneira construtivista, onde partimos do pressuposto que o 

conhecimento se constrói a partir da interação dos seres humanos com o 

mundo, e que o significado não existe sozinho, ele não se descobre, mas se 

constrói.  

O presente estudo foi desenvolvido na área da Linguística Aplicada 

voltada para as práticas de letramento, onde discurso e a interação participam 

de maneira significativa dentro da prática docente. 

Procuramos, assim, esclarecer as intenções e significados dos atos 

sociais, buscando classificar e compreender a complexidade de como as 

formações identitárias influenciam na prática do ensino. Investigamos também, 

a presença de discursos identitários e sua influencia em ações pedagógicas, 

metodologia de ensino, escolha de conteúdo e interação com os alunos.       
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O tratamento e a análise dos dados buscaram a ampliação da 

compreensão da realidade docente, ajudar as pessoas repensarem os padrões 

educacionais atuais e analisar seu entorno sobre novas perspectivas. Isso 

poderá ajudar na elaboração dos currículos acadêmicos na formação de 

docentes, e a preparar programas de desenvolvimento continuado de 

professores. 

Ela foi feita através de etapas: 

 

a. Revisão da bibliografia adotada. 

b. Elaboração da questão da pesquisa. 

c. Seleção do campo de pesquisa e estratégias de investigação. 

d. Negociação de acesso, seleção dos participantes. 

e. Elaboração e aplicação do questionário. 

f. Observação de aula. 

g. Análise intensiva das informações colhidas.  

h. Levantamento dos dados. 

i. Elaboração do relatório. 

j. Devolutiva à comunidade de pesquisa. 

 

A etapa da pesquisa referente ao estudo de campo e análise dos dados 

colhidos iniciou-se,  após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e teve a 

duração de 06 meses, sendo que no primeiro mês aplicamos o questionário e 

observamos as aulas. Nos cinco meses subsequentes realizamos a análise dos 

dados obtidos. 

A rede escolar do município Itabuna possui 111 escolas. Dessas, 32 

estão na zona rural e 79 na zona urbana. Das localizadas na zona urbana 61 

são de pequeno porte, 05 de grande porte e 13 de médio porte.  

Dentre as três escolas selecionadas para a pesquisa, 02 se 

encontravam em bom estado de conservação, dispondo de salas apropriadas 

para as crianças do Ciclo da Infância (fase 1), entretanto uma delas mostrou 

problemas infraestruturais. Elas foram escolhidas, de acordo com o tamanho 

(médio porte), pelo fato de não estarem situadas dentro de ambientes com 

vínculos religiosos, possuírem turmas de Ciclo da Infância (fase 1) e por terem 

aceitado participar da pesquisa.  
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Dessa maneira, as escolas participantes foram Escola Ação e 

Cidadania, Escola Municipal Califórnia e Escola Municipal Lúcia Oliveira, as 

quais de acordo com os dados fornecidos pela secretaria de Educação de 

Itabuna possuíram em 2012:  

 

 Escola Ação e 

Cidadania 

Escola Municipal 

Califórnia 

Escola Municipal 

Lúcia Oliveira 

Endereço  

 

Rua Bananeira, 

no Bairro 

Lomanto Júnior 

Rua Paulista nº 

107, Califórnia 

Praça da 

Bandeira, nº 207, 

centro 

Número de 

alunos 

40 alunos 60 alunos 50 alunos 

Número de 

turmas 

02 turmas no 

Ciclo da Infância 

(fase 1) 

03 turmas 02 turmas do 

Ciclo da Infância 

(fase 1) 

 

Os sujeitos de nossa pesquisa foram, portanto três professores que 

atuam no Ciclo da Infância (fase 1), da rede pública municipal de ensino, na 

região de Itabuna. O sujeito estudado, por sua vez, se fez da articulação entre 

o sujeito linguístico (MOITA LOPES, 2002) e o sujeito sociocultural dos estudos 

culturais de Hall (2011) e Giddens (2002).  

O questionário aplicado junto aos professores foi dividido em quatro 

partes, sendo a primeira referente a identificação dos participantes, a segunda, 

a formação acadêmica, a terceira investigou sobre as questões profissionais e 

a última trabalhou com as categorias de identidade pessoal e profissional. 

Mediante questões subdivididas dentro desses tópicos buscamos investigar 

como as formações identitárias dos professores influenciam na prática docente.  

Diante questionário preenchido pelo professor, observamos duas aulas, 

onde procuramos através das normas sociais e rotinas estabelecidas, valores 

enfatizados pelo professor, maneira de interagir com o aluno, forma de lidar 

com o conteúdo e a metodologia adotada, perceber como as informações 

acerca da identidade docente, obtidas no questionário, se realizaram dentro da 

prática docente. 

Os dados coletados na pesquisa, como orientado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) serão mantidos sobre guarda e responsabilidade da 
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pesquisadora responsável por um período de 05 anos, após o término da 

pesquisa, em arquivo físico. 

 Buscamos ao final dessa pesquisa, retribuir à sociedade o valor 

investido na formação de pesquisadores que possam contribuir para uma 

reflexão da dinâmica social e educacional atual, e compartilhar o conhecimento 

que adquirimos com a pesquisa, fazendo nosso papel de semeadores de ideias 

para a manutenção do movimento da engrenagem que promove o 

aperfeiçoamento social através da educação.  

 

1.7 Desenho 

 

Hall (2011) e Giddens (2002) ao contemplarem as categorias identitárias 

de raça, crença, cultura e língua a época atual, notam a diluição da ideia de um 

modelo correto e uníssono a ser seguido, e a instauração de uma crise 

identitária, que alcança várias instituições e no cotidiano social. 

Essa crise atinge a escola e de acordo com os estudos de Coracini 

(2007) e Moita Lopes (2002), influenciam na dinâmica escolar. Dessa maneira, 

procuramos realizar um estudo de caráter descritivo, investigando a identidade 

de professores e como ela influencia na prática docente de professores que 

lecionam crianças que estão iniciando seu processo de letramento e 

alfabetização. 

Para entender esses perfis identitários e sua influencia na prática 

docente, levantamos os dados através de 02 (duas) etapas e os analisamos de 

acordo com os pressupostos teóricos do trabalho.    

A primeira etapa foi realizada após assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nesta etapa, houve a aplicação do 

questionário e o pesquisador o entregou para o docente, que o respondeu no 

local que considerou mais apropriado. No questionário foram desenvolvidas 

perguntas relacionadas à atividade profissional, escolaridade, idade, crenças, 

dados culturais, prática docente e perguntas de caráter identitários que se 

relacionam com o objeto da pesquisa. Os dados colhidos foram interpretados 

qualitativamente e quantitativamente, e neles observamos a formação 

identitária dos professores dentro das teorias estudadas. Foram enfocados 
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aspectos sócio-histórico-culturais e questões relacionadas a crenças e prática 

docente, todos formados a partir de um eu que não é passivo e forjada sobre 

influencias sociais, interacionais e históricas. Com o resultado dessas 

interpretações, o pesquisador obteve as bases identitárias do professor e as 

utilizou como elemento para a observação das aulas. 

A segunda etapa foi a observação de duas aulas, realizada na semana 

seguinte da resposta do questionário. Os dias foram de livre escolha do 

pesquisado. As aulas foram assistidas em sua totalidade, e utilizamos como 

categorias de observação os perfis identitários dos professores (crenças, 

religião, cultura, características pedagógicas), identificados através do 

questionário. Durante as aulas, através do discurso dos professores, 

observamos como as identidades se manifestavam nas aulas, através de 

metodologias e interações com os alunos (MOITA LOPES, 2002). 

 O pesquisador nesta etapa portou-se como expectador, não tendo 

nenhuma atuação nas aulas. Sabemos que o pesquisador é um sujeito 

diferente na sala de aula e sua presença não será percebida com neutralidade, 

podendo influenciar na atitude dos professores e alunos, os quais podem de 

alguma forma se sentirem desconfortáveis ou ansiosos ao em serem 

observados por alguém fora do núcleo da turma. Para a minimização desses 

incômodos o pesquisador sentou-se em local discreto, não falou e tomou 

discretamente notas a fim de que sua presença fosse o menos perceptível 

possível, provocando, certamente, pouca interferência no andamento do 

cotidiano escolar.  

Para melhor análise dos dados obtidos com a observação, o 

pesquisador gravou o áudio das duas aulas em mp3 e a posteriori, fora do 

ambiente escolar e de forma privativa escreveu a análise de suas observações. 

 A observação de duas aulas teve como finalidade obter duas 

amostragens em momento diferentes, e assim poder fazer um recorte mais 

preciso da realidade estudada. Vale ressaltar, que nosso objeto de estudo é o 

professor, os alunos não fizeram parte da observação nesta pesquisa. 

Por último, negociamos com a escola e os professores a saída do 

pesquisador, realizamos a análise das informações colhidas, elaboramos o 

relatório e utilizamos as informações em caráter científico, tendo a 
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preocupação com o sigilo das informações colhidas em todas as etapas e 

preservação das identidades dos pesquisados. 

Após esses dados, como afirmado anteriormente, retornamos às escolas 

e à Secretaria de Educação de Itabuna para que da forma e no momento que 

considerar mais apropriado, compartilhar o resultado da pesquisa. Apresentá-

los-emos também em forma de dissertação à Universidade Estadual de Santa 

Cruz. 

  

1.8 Riscos e Benefícios 

 

1.8.1 Riscos 

A presente pesquisa teve a possibilidade de trazer alguns riscos ou 

desconfortos que abrangem a esfera psicológica, moral e social dos seus 

participantes.  

No que tange aos riscos ou desconfortos morais e sociais, durante a 

entrevista, as observações e a ação de resposta de um questionário os 

professores podiam se sentir receosos acerca do uso informações e do sigilo 

de suas identidades, pois o vazamento dessas informações poderiam afetar 

direta ou indiretamente suas relações no trabalho e suas relações sociais. 

 Os riscos foram minimizados após conversa com o pesquisador 

assegurando o total sigilo e responsabilidade com o uso das informações, 

comprometimento com o Comitê de Ética em Pesquisa e assinatura dos termos 

de consentimento da pesquisa.  

 

1.8.2 Benefícios 

 

  No ambiente educacional as formações identitárias do agente professor 

trazem elementos que se agregam à metodologia e ao conteúdo, assim 

investigar sobre como as identidades dos professores influenciam na prática 

docente poderá ampliar a compreensão da realidade docente, ajudar às 

pessoas a repensarem os padrões educacionais atuais e analisar seu entorno 

sobre novas perspectivas.   
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Como em termos de recorte investigativo, trabalhamos com o Ciclo da 

Infância (fase 1). Esse momento marca a entrada da criança nas práticas 

escolares de leitura e escrita, o professor deste Ciclo, não atua apenas em 

termos de metodologia, mas também identitários, sendo assim, um referencial 

para a criança que está dando seus primeiros passos para o conhecimento 

desse mundo. 

Portanto, essa pesquisa poderá trazer um novo olhar acerca da 

importância da identidade dos professores na formação de docentes, e trazer 

elementos para que o professor reflita acerca de sua prática, justificando os 

desconfortos que os participantes enfrentaram durante esse estudo. 
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IDENTIDADE: SENTIMENTO DO SABER E CONHECER DO PROFESSOR 
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2.1 A crise identitária e o momento histórico atual: consequências para a 

formação docente  

 

No mundo em que vivemos, possuímos diversas possibilidades de ser. 

Diante dessas, vemos as nossas identidades expostas em toda parte, raça, 

família, trabalho, língua, religião e nação, é a maneira com que reconhecemos 

e somos reconhecidos. Nessa linha de pensamento pergunta-se o que se 

entende por identidade? Como dizer eu, o que me identifica como ser, de quais 

as relações retiro meu sentimento de identidade e as minhas identificações. 

Quais as influências da minha identidade no mundo? 

Partindo dessas pontuações, iniciaremos investigando um pouco das 

diversas formas de se pensar a identidade ao longo do tempo, tendo como 

alicerce a teoria de Giddens (2002) e Hall (2011), os quais apesar de 

denominarem diferentemente o momento atual (alta modernidade, pós 

modernidade), respectivamente, compartilham ideias convergentes no que 

tange à discussão identitária. 

No seu passado histórico, as investigações sobre a identidade 

começaram no mundo ocidental com as questões levantadas pelos filósofos 

gregos acerca o eu e o ser no mundo, dentre os quais podemos destacar 

grandes filósofos tais quais, Platão (428/427 a. C. - 347 a. C.), Aristóteles 

(384/383 a. C. – 322 a. C.) e Epicuro (341 a. C. – 270 a. C.), essas 

preocupações foram passadas para a Idade Média através de pensadores 

como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, os quais mesmo baseados na 

Fé cristã, não se desprenderam dos estudos gregos. Mas, foi na Idade 

Moderna que surgiu a questão da identidade propriamente dita, época em que 

o homem passa a ser centro de todas as coisas e os pensadores incitam que o 

conhecimento seja tomado através da razão, desfazendo-se das certezas da 

fé. 

Assim, mudanças, tanto no campo teórico como no campo quanto no 

econômico-social, favoreceram para que a identidade fosse observada. Dentre 

eles 

 

 O colapso da cosmovisão teocrática medieval trouxe consigo a 

questão da autoria do mundo e o indivíduo constituiu a primeira 
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resposta. O humanismo renascentista é a primeira visão 

paradigmática da individualidade como subjetividade (SANTOS, 

1994). 

 Geográfica, econômica e politicamente com o fim dos feudos e 

do poder centrado na igreja, há o surgimento dos Estados 

Nacionais, do poder centrado no Rei e a divisão de classes 

sociais não era mais baseada no protecionismo da vassalagem, 

mas com capitalismo nascente na divisão pelas rendas e na 

competição. 

  A expansão marítima corrobora para a dúvida com relação ao 

mundo, as incertezas tanto do novo mundo que passa a ser 

conhecido pelo Europeu, quanto a noção da existência de outras 

culturas e povos.  

 A religião também sofre abalos, e o domínio católico rui, devido a 

protestos contra as atrocidades da igreja, surgindo assim à 

religião protestante, claro que outras religiões consideradas 

pagãs existiam, entretanto a briga com relação à igreja católica 

marcou a época. 

 

Nesse momento histórico ter uma raça, fazer parte de um estado-

nacional e de uma classe social, possuir uma religião levava a um sentimento 

de estabilidade e de pertença, trazendo à tona a ideia de identidade. Nesse 

ambiente sócio-histórico, nada mais coerente entender essa identidade como 

fixa, estável, plenamente unificada e completa.    

Porém, a sociedade moderna novamente se transforma e o sentimento 

de certeza de estar inserido dentro de grupos identitários estáveis começa a 

ruir.  

 

As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo 
de seus apoios estáveis nas tradições e na estrutura. Antes se 
acreditava que essas eram divinamente estabelecidas; não estavam 
sujeitas a mudanças fundamentais (HALL, 2011, p. 25). 
 

As tradições e estruturas foram perdendo sua estabilidade, devido a 

novas ideias e teorias surgidas nesta época.  Segundo Hall (2011), o primeiro 

descentramento moderno ocorreu no século XIX, através dos escritos de Marx 
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onde foi mostrado que os homens são um produto da história e agentes de sua 

transformação, mas só o fazem dentro das condições culturais e materiais 

fornecidos pelas gerações anteriores. De acordo com Engels e Marx 

 

São os homens que produzem as suas representações, as suas 
ideias, etc., mas os homens reais, atuantes e tais como foram 
condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças 
produtivas e do modo de relações que lhe corresponde, incluindo até 
as formas mais amplas que estas possam tomar. A consciência 
nunca pode ser mais do que o Ser consciente e o Ser dos homens é 
o seu processo da vida real. E se em toda a ideologia os homens e as 
suas relações nos surgem invertidos, tal como acontece numa 
câmera obscura isto é apenas o resultado do seu processo de vida 
histórico, do mesmo modo que a imagem invertida dos objetos que se 
forma na retina é uma consequência do seu processo de vida 
diretamente físico (ENGELS e MARX, 1932). 

 

Para esses pensadores, os homens ao construírem suas representações 

e sua vida, não estão apenas imersos em cadeias de pensamentos, mas em 

um mundo material onde atuam, no qual o seu trabalho transformado 

historicamente, fornece objetos para a transformação da vida e de suas 

representações. Entretanto, não estão conscientes do poder do seu trabalho e 

de suas imbricações na sua vida e na sociedade. Marx e Engels vêm trazer 

essa consciência, de que o homem se faz historicamente, através de uma 

herança por ele recebida da geração anterior, a qual modifica, levando um 

novo produto para as gerações seguintes, num processo dialético que 

transforma o mundo materialmente. Essa ideia põe o homem como agente, não 

como um navio a deriva, a espera das ondas.  

O segundo ponto vem da descoberta do inconsciente por Freud, nele as 

ações humanas não são controladas pela vontade e pela razão, existe algo 

desconhecido dentro da estrutura psíquica que impulsiona as atitudes das 

pessoas.  

[...] designaremos como “consciente” apenas a representação que 
está sendo percebida e que está presente na consciência. [...] Em 
contrapartida, todas as representações latentes que tenhamos 
motivos para supor que existam na dimensão psíquica – como era o 
caso da memória – são denominados “inconscientes”. 
Uma representação inconsciente é, portanto, aquela que não 
percebemos, mas cuja existência admitimos com base em outros 
indícios e evidências (FREUD, 2004, p.83-4). 

 

O inconsciente destitui a razão, tão cara na modernidade, do centro de 

todas as ações, e coloca o homem numa posição de descontrole, sem total 
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governo sobre sua fala, seu agir, em fim sobre sua vida. Essa instância 

psíquica, segundo Freud (2006), equivale a maior parte do aparelho psíquico 

enquanto sua parte consciente a menor parte. O homem fica a mercê de uma 

grande parte de si mesmo que desconhece.  

O terceiro se refere aos novos pensamentos linguísticos iniciados por 

Saussure, o qual afirma que não somos os autores de nossa fala, mas ela é um 

sistema social, ao utilizar a língua para expressarmo-nos, não expomos apenas 

nossos pensamentos individuais, mas toda uma gama de significados 

construídos culturalmente. 

 

Ela (a língua) é parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, 
por si só, não pode nem criá-la nem modificá-la; ela não existe senão 
em virtude duma espécie de contrato estabelecido entre os membros 
da comunidade. Por outro lado, o indivíduo tem necessidade de uma 
aprendizagem para conhecer-lhe o funcionamento (SAUSSURE, 
2006, p. 22). 
 

Saussure novamente nos retira a ideia de poder controlar totalmente 

nosso mundo, colocando a fala individual em um conjunto de códigos 

construídos ao/para interagir com o outro, que não mudamos por nossa única 

vontade, mas por acordos que precisam ser aceitos por uma comunidade.  

 A penúltima grande transformação foi evidenciada por Foucault (2004), 

em que ele apresenta uma nova estrutura do poder regulado pelo governo, um 

poder invisível que procura regular a vida das pessoas, tanto no seu grau de 

felicidade, saúde física e moral, relações sexuais e vida familiar, chamado por 

Focault de poder disciplinar, pois estava na tentativa de transformar as pessoas 

em um corpo dócil para pô-los nos moldes desejados por quem exerce o poder.  

 

O objeto, em seguida, do controle: não, ou não mais, os elementos 
significativos do comportamento ou a linguagem do corpo, mas a 
economia, a eficácia dos movimentos, sua organização interna; a 
coação se faz mais sobre as forcas que sobre os sinais; a única 
cerimônia que realmente importa e a do exercício. A modalidade 
enfim: implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre 
os processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce 
de acordo com uma codificação que esquadrinha ao máximo o 
tempo, o espaço, os movimentos. Esses métodos que permitem o 
controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição 
constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-
utilidade, são o que podemos chamar as "disciplinas". (FOUCAULT, 
2004, p.118) 
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As disciplinas impõem que nos comportemos com nossos corpos de 

acordo com o desejo do poder dominante, a fim de poderem exercer um 

controle sobre nós de forma menos custosa e violenta. Segundo Foucault 

(2004), o poder nos torna domesticado, por exemplo, enquanto alunos nos 

ensinam a sentar e a calar para ouvir, em prol de uma estrutura escolar onde 

professor, detentor do saber, precisa ser ouvido e obedecido. 

Por último, temos os desdobramentos sociais que causaram o 

feminismo, com seus questionamentos acerca do pessoal e público (“o pessoal 

é público”) e das políticas de identidade, mostrou que as identidades não 

estavam impressas em fenótipos ou genes, mas poderiam ser socialmente 

transformadas. 

  Concomitantemente a essas ideias, mudanças estruturais também 

corroboraram para essa guinada tal qual o fomento das indústrias e do 

capitalismo, que trouxe para essa etapa da modernidade um tom de cultura de 

risco e a mídia impressa que aumentou a velocidade da circulação das 

informações sociais. 

Nesse contexto, destitui-se a ideia de centramento, unicidade e 

estabilidade identitária e adentramos nas discussões atuais sobre identidades 

que pouco a pouco foram percebidas como fragmentadas, contraditórias, 

plurais descentradas e sempre inacabadas. Assim chegamos aos tempos 

atuais, imersos mais em dúvidas do que certezas sobre nosso ser no mundo. 

Agora podemos ser múltiplos, sem deixarmos de ser um ser. Muito nos 

identifica, e não podemos tecer nosso discurso, embasados numa única 

identidade.  

As múltiplas posições identitárias que podemos assumir nos põe diante 

de múltiplas possibilidades de ser. Os discursos já não são taxados por 

verdadeiros ou falsos, mas como uma questão de hipóteses.  Ao se perceber 

dentro de um descentramento de ideias, o sujeito da atualidade entra em crise. 

O que ser, como agir, que padrão seguir, já que todas as possibilidades são 

aceitas em menor ou maior grau, em um grupo ou noutro; onde nos ancorar?  

Entretanto, contraditoriamente, Giddens (2002) afirma que, ao mesmo 

tempo em que é possível incluir, não se deve esquecer, que esse tempo 

produz diferença, exclusão e marginalização das pessoas que não fazem parte 
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da classe social dominante ou não se adéquam aos modelos impostos pelo 

discurso dominante. Estranho paradoxo atual. 

O crescente desenvolvimento urbano provoca outro fator de incertezas. 

Viver em uma grande cidade na contemporaneidade não implica apenas 

dissolver-se na massa do anonimato, mas também conviver diariamente com o 

medo da violência e a insegurança pública. Essas fobias próprias da 

urbanização de grandes centros urbanos levam a população a procurar na 

intimidade doméstica, em encontros confiáveis, formas seletivas de 

sociabilidade. Para uns, o rádio e a televisão, para outros, o computador 

conectado a serviços básicos, transmitem a informação e o entendimento em 

domicílio. A mídia se transformou na grande mediadora e mediatizadora. 

Habitar em cidades tornou-se “isolar em um espaço próprio” (CANCLINI, 1997).  

Esse é um dos aspectos do que Giddens (2002) chamou de “transformação da 

intimidade”, no qual  

 

A falta de sentido pessoal — a sensação de que a vida não tem nada 
a oferecer — torna-se um problema psíquico fundamental na 
modernidade tardia. Devemos entender esse fenômeno em termos de 
uma repressão de questões morais que a vida cotidiana coloca, mas 
às quais nega respostas. "Isolamento existencial" não é tanto uma 
separação do indivíduo dos outros, mas uma separação dos recursos 
morais necessários para viver uma existência plena e satisfatória. O 
projeto reflexivo do eu gera programas de realização e controle. Mas, 
enquanto essas possibilidades forem entendidas como um problema 
da extensão dos sistemas de controle da modernidade ao eu, falta-
lhes sentido moral. A "autenticidade" torna-se o valor predominante e 
uma referência para a auto-realização, mas representa um processo 
moralmente atrofiado (GIDDENS, 2002, p. 16). 
 

Assim, nas organizações modernas há um jogo dialético ao viver o 

nosso cotidiano, entre o social e pessoal, neste jogo as regras não estão bem 

estabelecidas, e tudo é possível. Em face de infindáveis possibilidades e 

desejos, sentimo-nos da falta, incompletos, e em momentos inundados com 

questões existenciais de difíceis respostas. Muitas vezes nos defendemos de 

tais pensamentos, ou somos levados por sistemas de controle a ignorar tais 

questões, e nos deparamos com a incerteza do sentido pessoal que damos a 

nossa vida.  

No meio de uma multidão de pessoas, possibilidades, exigências, 

fronteiras, culturas, línguas, pergunta-se: O que me identifica? O que faz 

encontrar minha autenticidade? Qual é minha identidade? Como sou visto e 
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como me vejo?  A perda do centramento, aliado a dúvidas acerca da escolha 

entre as múltiplas possibilidades, traz por vezes a sensação de perda da 

identidade. 

Nesse ambiente, os afetos também são ambíguos, gestos de aceitação 

e confiança coexistem com a rejeição e o retraimento criando um ambiente 

social desconfortável, que conecta as atividades individuais e instituições.   

A grande proporção que toma o capitalismo na vida cotidiana interfere 

também no momento histórico, levando o mercado a reorganizar o mundo 

público como um palco de consumo e dramatização dos signos de status. As 

ruas tornam-se saturadas de carros, pessoas apressadas para cumprir 

obrigações profissionais ou para desfrutar uma diversão programada, quase 

sempre conforme a renda econômica. 

O discurso passa a ser central na vida cotidiana, todas as nossas 

interações se pautam nele e “nada de importante se faz sem discurso” 

(FABRÍCIO e MOITA LOPES, 2002). Acrescentamos a isso o fato de sermos 

expostos cotidianamente a práticas identitárias sociais transmitidas através de 

discursos.  

Esse momento histórico coloca os professores em constantes desafios, 

dentro dos quais, o de compreender sua identidade profissional, identidade 

esta que segundo Lawn (2001) reflete a sociedade que o criou. Hoje em dia, a 

profissão de professor não implica apenas transmissão do conhecimento 

socialmente elaborado, mas também várias demandas sociais que atravessam 

a atividade intelectual, dentre as quais, o político-ideológico, o psicológico, o 

sociológico e o interacional (LIBANEO, 2002). Ser professor se tornou uma 

profissão difícil, multifacetada, responsável por dar conta de diversos 

problemas sociais, e por realizar mudanças diante de cada transformação do 

projeto educacional nacional. Em face a todas essas atribuições “os 

professores estão em primeiro plano escrutinados e reprovados” (LAWN, 

2001), depreciados e desvalorizados socialmente, e um dos fatores para este 

fato é não conseguirem dar conta de tantas demandas.  

É notório, que a identidade dos professores sofre com essas 

transformações. Enquanto na modernidade, o professor era visto como um 

respeitável mestre, que possuía o poder e o dom de saber e ensinar, com as 

transformações sociais surgidas na pós-modernidade, também sofre o efeito da 



40 
 

fragmentação e do descentramento. Sem uma atribuição específica, e com o 

papel de educar cidadãos imersos em inúmeros discursos e possibilidades de 

ser, tem sido difícil para o professor definir-se e encontrar sua identidade 

profissional fora do discurso oficial que prima pelo mercado e pela 

competitividade (LAWN, 2001). 

Ao mesmo tempo em que se coloca o professor num papel de 

autonomia, cobra-se o resultado do seu trabalho para melhorar o desempenho 

de cada nação para atingir metas internacionais, a fim de se ter uma população 

melhor formada para lidar com as demandas de produtividade capitalista. 

Promovendo assim um esquecimento da dinâmica do processo de ensino, o 

que para Libâneo (2002, p.6), 

 
é um adequado ajuste entre os objetivos/conteúdos/métodos 
organizados pelo professor e o nível de conhecimentos, experiências, 
requisitos prévios e desenvolvimento mental presentes no aluno. O 
movimento permanente que ocorre a cada aula consiste em que, por 
um lado, o professor propõe problemas, desafios, perguntas, 
relacionados com conteúdos significativos, instigantes e acessíveis. 
Por outro lado, os alunos, ao assimilar consciente e ativamente a 
matéria, mobilizam sua atividade mental e desenvolvem suas 
capacidades e habilidades. 
 

O ensino é então esta relação entre professor, aluno, conhecimento, 

processos mentais, cujo principal objetivo é promover o desenvolvimento do 

aprendiz. Segundo Dellors (1996), junto com a comissão internacional de 

educação para o século XXI, o aluno deve desenvolver-se baseado em quatro 

pilares: aprender a ser, a aprender a fazer, a prender a conhecer e aprender a 

viver. E todo esse ensino engloba além do conteúdo as identidades, múltiplas, 

plurais e descentradas neste nosso século. 

Os professores imersos nesse contexto identitário, atravessados por 

diversas contradições políticas e sociais, estão, a todo o momento se ajustando 

e se construindo, enquanto profissionais, que se transformam ao longo de sua 

atuação docente. Suas identidades são inegavelmente influenciadas pelas 

reformas escolares, contextos políticos e econômicos, história de vida, e 

aspectos socioculturais. 

As identidades dos professores são uma complexa teia, formada de 

histórias, conhecimentos e paradigmas político-sociais, tecidas dentro da 

importância do compromisso e do desejo do docente de ensinar paralelo ao 
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conteúdo, as crenças, os valores e o conhecimento referentes à sua matéria, 

que foram por ele aprendidas através do seu estudo e das suas experiências 

passadas (MARCELO, 2009, p.112). 

Dessa forma, os professores com suas identidades tem sido uma parte 

importante na constituição dos seus alunos e do sistema social, uma vez que é 

por eles que passam a maioria da população, na intenção de construir 

aprendizados do ser e do fazer em sociedade, levando a muitos cidadãos o 

legado do saber construído socialmente através da história da humanidade. 

Na organização escolar brasileira, os professores tem se deparado na 

sua grande maioria dois modelos educacionais: escolas seriadas e escolas de 

ciclos. Na primeira, o objetivo principal é o agrupamento de alunos segundo o 

nível de rendimento estabelecido para cada grupo, no qual a mudança de uma 

etapa para outra é baseada principalmente em um montante mínimo notas a 

serem alcançados em cada matéria (MAINARDES, 2009). Este modelo seriado 

é visto por um grupo de educadores como rígido, inflexível e exclusivo, uma 

vez que limita o processo contínuo e progressivo da aprendizagem e se leva 

pouco em consideração o aprendizado adquirido pelos alunos que não atingem 

as notas mínimas exigidas e a reprovação destes, na sua maioria, contribui 

para sua baixa autoestima no seu percurso escolar e com isso, para a evasão 

da escola.   

Já as escolas de Ciclo, visam superar essas limitações das escolas 

seriadas, defendendo a ideia que o processo de formação humana é algo 

continuado e constante, não se limitando ao tempo de um ano letivo, de 

maneira que coloca em um patamar de destaque o entendimento e o respeito 

das diferenças individuais no processo de aprendizagem (MAINARDES, 2009, 

p.15). 

Segundo a autora, as políticas escolares de ciclo envolvem:  

 

a. Uma revisão profunda do papel da escola e do conhecimento; 

b. A tomada de decisões acerca do modelo de organização curricular; 

c. A definição dos conhecimentos a serem privilegiados; 

d. A articulação entre currículo, avaliação e metodologias. 
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Em Itabuna, cidade cede de nossa pesquisa, as escolas municipais 

organizadas em Ciclo visam, 

 
promover o desenvolvimento integral dos educandos, preparando-os 
para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho; construir 
mecanismos e procedimentos que, sob as mais variadas formas, 
produzam a inclusão social e cultural dos alunos no interior da escola; 
e conhecer e valorizar a cultura local, contribuindo para a (re) 
construção da identidade grapiúna (ITABUNA, 2002, p. 2). 
 

definindo dessa maneira a função da escola grapiúna na educação de crianças 

e jovens. 

 

2.2 Diálogo do professor: percurso no contexto do (dis) curso 

 

A linguística se relaciona com vários campos da ciência, invade e é 

invadida por vários saberes. Ao pesquisar sobre a língua e a linguagem é 

notório percebê-las permeando diversos aspectos da vida do homem. 

Entretanto, o conceito de língua e linguagem não é pacífico, vários autores 

divergem quanto as suas definições. 

Inicialmente Saussure ao delimitar a ciência linguística definiu a língua 

como “um sistema de signos que exprimem ideias” (SAUSSURE, 2006, p. 24), 

depositadas no cérebro humano, que existem dentro de uma coletividade, onde 

seus exemplares idênticos permitem que haja uma interação entre os 

indivíduos. Já a linguagem foi por ele definida como possuidora de um aspecto 

individual e outro social, manifestando-se quando falamos e tendo 

características multiforme e heteroclítica.  

Chomsky (1978, p. 241) por sua vez, analisa a língua como algo que 

“envolve a habilidade implícita para compreender um número indefinido de 

sentenças”.  Para o autor, o conhecimento de uma língua não está pautado em 

regras, mas sim no uso efetivo da língua em situações autênticas, 

compreendendo a língua (gem) intuitivamente, dando prioridade às evidencias 

introspectivas que o falante nativo obtém ao estar imerso num ambiente 

linguístico.   

Entretanto, Austin (1990) aborda a língua (gem) dentro de um contexto 

sociocultural, onde língua e mundo não se separam. Sobre a sua perspectiva, a 

nossa realidade é um fenômeno linguístico, utilizamo-nos dele para entender e 
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interagir com tudo que nos cerca, o mundo é entendido através da linguagem 

que adquirimos e utilizamos. De acordo com Austin,  

 

quando examinamos o que se deve dizer e quando se deve fazê-lo, 
que palavras devemos usar em determinadas situações, não estamos 
examinando simplesmente palavras (ou seus "significados" ou seja lá 
o que isto for) mas sobretudo a realidade sobre a qual falamos ao 
usar estas palavras - usamos uma consciência mais aguçada das 
palavras para aguçar nossa percepção [...] dos fenômenos 
(AUSTIN,1979, p. 182). 
 

Sendo assim, a língua (gem) é entendida não como algo abstrato, mas 

como uma ação, como uma maneira de interagir com nossa vida. Com isso, 

valores, paradigmas, sentimentos, conceitos, são expressos na língua (gem).  

Também percebendo o papel social da língua, Rajagopalan (2004) 

aborda-a na sua perspectiva política. A língua (gem) é algo inacabado 

construído dentro de uma interação pessoa-pessoa, mas acima de tudo é uma 

questão política que é erguida como bandeira de acordo com a conveniência 

de cada um.  

Alicerçaremos nossa pesquisa, dentro do ramo linguístico que trabalha a 

língua na sua vertente social, cultural e interacionista, no qual podemos 

perceber que somos seres de linguagem e é através dela que nos construímos, 

dizemo-nos e somos ditos, tecendo, assim, nossas identidades. Para isso, nos 

apoiaremos em Possenti (2001) no que se refere à função da linguagem e do 

discurso, em Gumperz (1997) no que tange ação interacionista da linguagem e 

em Coracini, ao tratar dos aspectos sociais, culturais e interacionista, da 

comunicação e da linguagem na sala de aula para a construção da identidade.  

De acordo com Coracini, nosso eu sou é tradicionalmente construído 

sob a égide da língua e ligado a uma condição de um sentimento de pertença 

“à língua e da língua, pertença sempre marcada pela e na historicidade, 

inscrição do sujeito que se faz no espaço e no tempo, permitida ou coibida pelo  

outro.” (CORACINI, 2003, p. 50-1). Para a autora, o falar eu, o definir-se 

enquanto sujeito ou ser definido é fazer parte de uma cadeia de identificações, 

que perpassa diretamente pela nossa língua materna. 

Falar então de linguística e identidades é habitar o sujeito dentro do 

campo da língua (gem), comprometendo-o com discursos conscientes e 

inconscientes que o constroem em sua cultura, suas crenças, seus gêneros, 
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sua etnia, sua raça e seus sentimentos de pertença a um lugar, de forma não 

fixa e determinante. O indivíduo se torna sujeito do discurso, ou melhor, dos 

discursos, mobilhando seu mundo na e pela língua (gem). 

Esses discursos proferidos pelo (O) outro1, ajuda a tecer o sujeito, que 

juntamente com suas escolhas e desejos, constrói sua história e a si mesmo. 

Nessa relação de alteridade podemos afirmar que é na relação com o outro 

(aquele que não sou eu) que me individualizo e construo minha identidade 

enquanto eu (HALL, 2011 e GIDDENS, 2002). A identidade é, portanto, o 

princípio que nos diferencia dos outros, e ela é construída na/pela língua (gem).  

Assim, falamos, sempre sem parar, contudo nossa fala não se limita a ação da 

palavra verbal, mas expande-se 

 

por nossas materialidades que nos cercam, por nossos modos de 
vida, nossas maneiras de andar, de nos comportar á mesa, de nos 
vestir, de dormir; essas maneiras pertencem a um grupo de pessoas 
e essas pessoas pertencem a uma dada sociedade (LECLERQ, 
MORALES e SHERER, 2003, p. 24) 
 

É nos discursos que enunciamos dados como nossa idade, gênero, 

formação, e assim sucessivamente, bem como falamos do outro e ao outro, 

através dos entendidos, mal entendidos, silêncios, não ditos e 

comportamentos, e dessas maneiras interagimos, tecemos nossas relações 

sociais e apreendemos o mundo (LECLERQ, MORALES e SHERER, 2003). 

Essa fala, além de seu aspecto social perpassa por nossa subjetividade, 

pois o simples ato de falar promove escolhas e exclusões de certos recursos 

expressivos a outros e estabelece relações entre locutor e interlocutor, 

mostrando marcas definidoras do sujeito. “Na verdade tudo que sai da boca do 

homem tem sua marca.” (POSSENTI, 2001, p.73). 

O processo de identificação também gera uma marca simbólica  

 

a partir da qual cada sujeito e/ou cada grupo social (ou nação) 
adquire não sua unidade (que se refere ao ser), mas sua 
singularidade (que diz respeito ao dizer). ‘Todo o dizer e o agir 
diferenciados de que dão provas os sujeitos no percurso de suas 
vidas encontram referencias ultimas nos movimentos identificatórios 

                                                           
1
 Teoria Lacaniana do Outro. O pequeno outro, representado pelo o minúsculo, que representa nosso 

semelhante, a pessoa com que interagimos no nosso dia a dia e o grande Outro, representado pelo O 
maiúsculo que são todas as cadeias de significantes elaboradas através da linguagem (LACAN, 1995). 



45 
 

desses sujeitos’ [...] (SOUZA, 1994, p.17 apud CORACINI, 2003, 
p.252). 
 

Trazendo essa discussão para o contexto escolar, podemos notar que 

as identidades de professores e alunos constroem-se mutuamente na/pela 

língua (gem), através de uma cadeia de significações, negociadas 

constantemente. Neste processo de interação participam expectativas, 

intenções, valores e as crenças de ambos. De acordo com Celani e Magalhães 

(2002) essas identidades são manifestas: 

 

a. Na teoria do mundo físico; 

b. Nas normas, valores e símbolos do mundo social; 

c. Nas expectativas do agente sobre si mesmo como ator de um contexto 

particular; 

d. Nas tradições, rotinas, costumes, rituais e inércias que a escola estimula 

e se reforça em conservar.   

 

Elas são construídas dentro de um quadro sócio-histórico e cultural, pois 

temos sempre um passado intricado ao presente que permitem vislumbrarmos 

horizontes futuros, e participamos de um momento histórico e de uma 

sociedade constituídos de linguagens e de sujeitos.  Nesse quadro, questões 

políticas ideológicas e teóricas, valores e verdades determinam os discursos 

que serão valorizados e os interesses que serão atendidos, tanto nas inter-

relações quanto nas tarefas acadêmicas.  

A escola e o sistema educacional participam dessa estrutura como 

mediadoras dessas identidades e significações através de discursos. 

Entretanto, como salientam as autoras, elas não são mediadas de forma 

harmoniosa, estão sempre em mudança, debate e negociação.  

Nesse sentido, os estudos de Austin e Possenti, apresentam a 

impossibilidade de desconectar a língua da atividade falante. A língua antes 

percebida por Saussure (2006) como um sistema de signos passa a ser 

percebida como ação exercida entre sujeitos. Essa nova abordagem, não limita 

a língua a relações entre formas, e coloca-a em uma instância concreta de 

atividades discursivas. 

Segundo Possenti (2001), 
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O Objeto desse novo modo de abordagem dos fenômenos 
linguísticos é o discurso, entendido como colocação em 
funcionamento de recursos expressivos de uma língua com certa 
finalidade, atividade que sempre se dá em uma instância concreta e 
entre o locutor e um alocutário (POSSENTI, p.64). 
 

A língua (gem) dessa maneira começa a ser tomada sobre o prisma do 

discurso, viabilizada através da enunciação, onde o falante, apropriando-se da 

língua, materializa seus pensamentos, vontades, ações e desejos em discurso, 

a partir desse olhar o discurso começa a ser posto entre os objetos da 

linguística (POSSENTI, 2001). 

 Dentro da Linguística, quando o falante enuncia seu discurso, utiliza-se 

da escolha de elementos sintáticos, morfológicos e semânticos, bem como 

certos valores sociais, preestabelecidos e determinados, ao mesmo tempo em 

que considera o contexto, a situação em que já está inserido e o efeito que 

deseja produzir, e assim seleciona outros recursos que o monitoramento 

linguístico põe a sua disposição. 

No momento que o sujeito realiza essas ações enunciativas do discurso, 

temos uma ilusão de um controle da eleição da linguagem, das palavras e dos 

assuntos proferidos, resquício da ideia moderna própria do sujeito 

logocêntrico2, situado no campo racional e consciente.  

Porém, quando entramos na ideia de sujeito do momento histórico atual, 

penetramos na esfera do sujeito que também é atravessado por estruturas 

inconscientes – dimensão psíquica que se mantém isolada da consciência, 

mas que admitimos a existência com base em indícios tais quais lapsos da 

linguagem, erros de memória e fala, esquecimentos de nomes (FREUD, 2004) 

- e percebemos com isso a impossibilidade de total domínio sobre a língua 

(gem) e o discurso.  

Concluímos que há apenas uma ilusão deste eu uno racional e que 

possui total poder sobre si, que a língua (gem) é necessária para integrar o 

sujeito e dar-lhe alívio ao mal-estar e a angustia que causa essa condição 

plural (LACAN, 1998).  

                                                           
2
 Logocentrismo: termo filosófico refere à tendência no pensamento ocidental de se colocar o logos 

(palavra grega que significa palavra ou razão) como o centro de qualquer texto ou discurso. 
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Então, a língua (gem) tal qual o sujeito, estabelece-se dentro de uma 

pluralidade, atravessada por diversas complexidades, que impossibilita 

construção de uma teoria unificada e reducionista (FARACO, 2003). E, ao 

inserir a língua (gem) no contexto do discurso a situamos também dentro do 

campo da ação, não apenas como estrutura, de forma que os homens a 

utilizam para interagir uns com os outros e com o mundo que o cerca, 

construindo seus conhecimentos. A língua (gem) é tomada neste ponto como 

um modo de ação social entre sujeitos que interagem e produzem sentido num 

contexto sócio-histórico-cultural.  Nessa relação quem enuncia não 

compreende o outro como decodificador, mas como participante ativo na 

construção de sentidos (VASCONCELOS, 2003, p.165). 

De acordo com Gumperz (1992), interagir é engajar-se em um 

incessante processo de negociação onde ambos contribuem e escolhem 

compartilhar ou não informações. Esta análise se concentra em trocas 

discursivas, mais do que nas estruturas formadoras da língua. Não é uma 

questão de valorar uma em detrimento da outra, mas de aplicar a língua (gem) 

na nossa ação diária.  

Gumperz (1997) ainda afirma que as situações discursivas que lidamos 

no dia a dia tem como metas uma ação, por exemplo, atingir um acordo, avaliar 

habilidades, dar um conselho, todas elas ligadas a tarefas comunicativas tais 

quais narrar, explicar, argumentar, enfatizar, instruir ou dirigir. O autor 

argumenta que apesar do desejo de possuir um padrão para estas situações, 

elas podem ser analisadas por diferentes perspectivas e ocorrer 

concomitantemente, tais como: 

 

a. Diferentes ideias sobre a situação e sobre o comportamento 

apropriado e sobre as intenções intrínsecas; 

b. Diferentes modos de estruturar a informação e o argumento em uma 

conversa; 

c. Diferentes maneiras de falar: o uso de diferentes conjuntos 

inconscientes de convenções linguísticas tais como o tom da voz 

para enfatizar, um sinal de conexão lógico para conectar e indicar a 

significância do que está sendo dito em termos de significado geral e 

atitudes. 
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Essas diferenças podem ser a causa tanto de entendimentos como de 

mal entendidos, os quais de acordo com o autor ocorrem devido às diferenças 

de convenções comunicativas e os símbolos da identidade social usados pelos 

que se comunicam. 

Dessa maneira, a ação de se comunicar requer a habilidade dos 

participantes para entender um ao outro, devendo ser levado em consideração 

a comunicação não verbal e os cruzamentos de pessoas de culturas diferentes. 

O nível de interação é outro ponto crucial para focar, pois quando estamos 

interagindo em uma conversa, focamos em saber qual a intenção do 

interlocutor para realizarmos nossas interpretações em um determinado 

contexto. 

A interpretação realizada se dá em função do conhecimento linguístico 

do falante e do ouvinte, das pressuposições contextuais informadas por 

determinadas dicas e do conhecimento prévio da informação trazida. 

Acrescentamos a posição psicanalítica dessas interpretações, nas quais as 

emoções e as marcas simbólicas trazidas pela história de vida do indivíduo, 

conscientes e inconscientes, também interferem em como se compreende o 

que se é dito. Outro aspecto a observar são as ideologias, que tal qual afirma 

Pêcheux (1997, p. 129), constituem os sujeitos e geram forças materiais 

capazes de influenciar nossas interpretações e ações no mundo. 

Algumas características paralinguísticas tal qual entonação, ritmo da 

fala, podem alterar a maneira como interpretamos os discursos.  O contexto 

também deve ser relevado, de acordo com Malinowski (1923, p.305), nenhuma 

produção linguística é significativa fora de seu contexto, pois dele provém a 

rede de informações necessárias para o entendimento do discurso. Sem o 

contexto se “torna impossível a identificação dos objetos, nos vários sistemas 

de referencia a que a linguagem se refere, exclusivamente mediante recurso a 

especificações predicativas” (POSSENTI, 2001, p.87). 

Do ponto de vista de Gumperz, Aulakh e Kaltman (1997, p.29) o discurso 

para ser compreensível deve ter os sinais e a interpretação de quais são as 

partes principais, quais são as informações auxiliares, o que traz a qualificação 

da informação, qual conhecimento ou atitudes são assumidas para serem 

compartilhadas, qual informação é antiga ou nova, qual o ponto de vista, o 
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relacionamento e o grau de envolvimento com o que está sendo dito. Em 

outras palavras, para ser entendido e entender o que está sendo falado é 

necessária uma informação contextualizada. A contextualização é adquirida 

como resultado de uma experiência interativa real entre os falantes. 

 Conforme essas pontuações faz-se importante considerar que 

interlocutores com experiências prévias diversas, tanto a nível cultural e 

subcultural, tem que formular uma sensível interpretação das enunciações, 

principalmente quando encaram estilos de discurso não familiares e 

inesperados. 

É importante ressaltar que dentro do ambiente escolar, na interface 

aluno e professor, o discurso deve ser acompanhado da inter-relação com 

elementos verbais e paraverbais, para assim estabelecer a relação entre os 

elementos textuais que incorporam o significado das mensagens. Faz-se 

também relevante notar nossa dependência do sistema convencional da 

linguagem a fim de que possamos compreender as entrelinhas, os nãos ditos, 

do discurso. A função da linguagem neste contexto seria a estruturação do 

mundo, no qual ela se apreende e se estrutura dentro do campo da interação 

(POSSENTI, 2001, p.97). 

Claro que as interpretações realizadas a partir desses dados, ao serem 

contrastadas com os fatos podem ser corretas ou errôneas, e podemos assim 

realizar inferências incorretas com relação às pessoas e às situações. Nesse 

sentido, nossas avaliações e inferências devem considerar o maior número de 

dados possíveis, para assim realizarmos análises mais consistentes possíveis.  

Procuramos desta maneira, mostrar que o discurso é uma atividade com 

diversos canais que não são entendidos completamente ou isoladamente. Há 

sempre uma interação, entre interlocutores, interdiscursos, elementos textuais 

e paratextuais, que não agem isoladamente com seus pares de mesmo valor, 

mas com todo o conjunto, o que permitirá podermos chegar o mais próximo 

possível do entendimento do que está sendo dito. 

Observamos então, que o discurso não se limita a funções inerentes ao 

texto, mas é resultado da interação de três canais: as escolhas, as prosódias, 

as sintáticas e as lexicais. No que tange às escolhas podemos afirmar que tudo 

que se diz é selecionado dentro de um conjunto de possibilidades, que são 

feitas dentro da subjetividade do interlocutor. 
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Na continuidade dessas reflexões, notamos que todo discurso é 

construído cooperativamente. Na visão de Hansel e Ajirotutu (1997), a 

cooperação dentro de uma conversa natural, depende mais da habilidade de 

negociação dos significados e da disposição dos participantes a entender o que 

está sendo dito, do que na dedicação de promover mudanças no campo 

interpretativo. 

Mesmo já tendo analisado o contexto, a inter-relação, os elementos 

paralinguísticos, as experiências e os interlocutores, muitos elementos que nos 

permitem o entendimento discursivo, não podemos desconsiderar a 

importância do posicionamento para a interpretação. Hollway (1984, p.233) 

afirma que “O discurso disponibiliza posições para serem assumidas pelo 

sujeito. Essas posições existem em relação a outras pessoas”. 

O discurso e os sujeitos, assim como assinala Authier-Revuz (1990) são 

heterogêneos, dialogando tanto com o discurso do interlocutor quanto com 

outros discursos. O sujeito que o enuncia é marcado pela ilusão de ser um eu 

unificado, imagina-se como fonte única do seu discurso, no entanto é 

caracterizado pela pluralidade, pela descontinuidade e pelo descentramento, 

sempre inacabado, portanto sempre em construção. Essas características se 

confundem no sujeito e no discurso, nesse sentido Hall (2011, p.23) postula 

que o sujeito humano é visto como uma figura discursiva. O discurso então 

molda o homem e é por ele moldado. 

Não devemos, pois, focalizar o discurso como apenas interação ou 

transmissão de informação, mas como uma aplicação dinâmica da língua que 

atravessa o sujeito e toda uma dinâmica social. Essa dinâmica nos traz a tona 

a lembrança da afirmação de Aristóteles (1997) de que o homem é um animal 

civil e foi feito para a vida social, mais social que as abelhas, o mais social dos 

animais, pois enlaça pela palavra a toda sociedade. Para o autor, interagir está 

na natureza do homem, e o meio dessa interação efetuar-se, como já tratamos 

anteriormente, é pela linguagem.  

Frente à vida civil, dividida em instituições como as educacionais, há 

uma natural necessidade de relacionamento das pessoas e isso cria ambientes 

comunicativos, que com a complexidade que tem alcançado nos dias de hoje 

reforça-se a importância da comunicação. Segundo Lessard e Tardif (2011) o 
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principal objeto do trabalho docente é a interatividade e sua ação de ensinar é 

sempre vista pelo prisma comunicacional, onde os autores afirmam que  

 

[...] ensinar, não é tanto, fazer alguma coisa, mas fazer com alguém 
alguma coisa significativa: o sentido que perpassa e se permuta em 
classe, as significações comunicativas, reconhecidas e partilhadas, 
são, assim, o meio de interação pedagógica. Nesse sentido a 
pedagogia é antes de mais nada, uma ação falada e significativa, em 
suma, uma atividade comunicada (LESSARD e TARDIF, 2011, 
p.249). 
 

Considerar a linguagem sobre o viés do processo interativo e social, e 

sob esta égide pensar o processo educacional escolar, é colocar a escola em 

um lugar privilegiado onde a interlocução toma espaço de produção de 

linguagem e constituição de identidades.   

A escola, definida por Nóvoa (1991) como uma instituição criada pelo 

governo, que legitima um saber produzido socialmente, veicula a ela uma ideia 

de professor centrada na difusão e na transmissão de conhecimentos, bem 

como de um lugar “de reflexão sobre as práticas, o que permite vislumbrar uma 

perspectiva dos professores como profissionais produtores de saber e de 

saber-fazer”.  

A escola situa-se assim, num lugar de passagem, e nessa passagem 

interagem vários atores escolares, 

 
no desafio de construir categorias de compreensão do mundo vivido, 
nem sempre percebido e dificilmente concebido de forma idêntica 
pela unicidade irrepetível que é cada sujeito (GERALDI, 2010, p. 31-
32). 
 

Esse conceito reforça a ideia dos professores como profissionais que 

utilizam o discurso como seu objeto de trabalho e o espaço em que exercem 

sua profissão, a escola, como o ambiente em que esses discursos são 

vinculados.  

Assim, a escola como instituição educacional responsável pelo ensino-

aprendizagem, nesta sociedade atual alicerçada na informação, é o espaço 

social no qual, valores, cultura, ideologias, crenças são transmitidos ao sujeito, 

através da língua (gem) e da prática discursiva que se intercambiam entre os 

participantes da dinâmica escolar. A linguagem na escola é então condição 

essencial para que o sujeito apreenda e forme conceitos, que construa seu 

saber, permitindo-o compreender o mundo e nele agir (GERALDI, 2010). 
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A aprendizagem no contexto escolar é também colocada sobre este 

prisma, onde de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) se 

aprende conforme a interação.  

 

A realidade torna-se conhecida quando se interage com ela, 
modificando-a física e/ou mentalmente. A atividade de interação 
permite interpretar a realidade e construir significados, permite 
também construir novas possibilidades de interação e conhecimento 
(BRASIL, 1998, p.71). 
 

Nesses discursos percebe-se a voz da escola, onde se reflete filosofias 

de educação ecoadas em publicações oficiais, o discurso científico, as 

ideologias, as reproduções culturais. Sendo assim, o discurso do professor é 

“um discurso circular sobre as coisas, isto é, um dizer institucionalizado sobre 

as coisas, que se garante, garantindo a instituição em que se origina e para a 

qual atende: a escola.” (ORLANDI, 1987, p.21).  

Corroborando com o dizer da autora, a fala do professor mesmo sendo 

individualizado ante as suas escolhas conscientes e inconscientes da língua 

(gem) e sua elaboração dos conceitos sociais, ideológicos, culturais, 

linguísticos e científicos, tornando-o irrepetível e único, institucionaliza-se ao 

serem ditos dentro de um contexto escolar.  

Assim, faz-se importante notar que na maioria dos contextos 

educacionais o discurso é predominantemente dominado pelo professor, o qual 

geralmente seleciona o conteúdo, determina quem fala, faz a maior parte das 

perguntas, avalia e direciona as atividades (JOHNSON, 1995).  

Observa-se dessa maneira, que a posição que o professor ocupa é de 

autoridade, o que o coloca como sujeito que se supõe saber, fazendo dos 

saberes por eles enunciado através de seus discursos, pontos de verdades 

muitas vezes inquestionáveis, se tornando referenciais, modelos a seguir. 

Entretanto, constituem-se um sujeito do suposto saber, expressão cunhada por 

Lacan para designar aquele que supostamente tem o saber sobre o sujeito, 

acerca da vida e da sua vida, acerca dos seus desejos e dos desejos dos (O) 

outros sobre ele. Assim, este saber não é um saber de fato, e sim suposto, pois 

nunca é total, completo, sempre é marcado pela falta, posição quando 

reconhecida, beneficia a educação, pois é nesta fissura que o aluno pode 

construir seu próprio saber. 
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Seguindo essa linha de pensamento, a figura do professor é 

fundamental no trabalho educacional escolar, pois é ele que conduz e orienta 

os alunos na aquisição do conhecimento. Com alunos do Ciclo da Infância 

(fase 1) esse processo é ainda mais evidente, pois ele é o primeiro referencial 

escolar que proporciona a experiência dos alunos com a leitura e a escrita da 

língua materna. Claro que uso da língua em sala de aula não se resume ao 

professor, mas como um regente que conduz uma orquestra, é o professor que 

gerencia as interações estabelecidas pelas crianças, diante do contexto em 

que vivem em sua situação de aprendizagem.  

Assim, os professores não apenas introduzem as crianças no contexto 

da leitura e da escrita, como também dialogam com os diversos usos destas, 

num movimento que proporciona o letramento e evidencia o aspecto linguístico 

de construção, reforço, reelaboração, desconstrução e reconstrução de 

identidades.  

A escola se torna então a arena onde identidades são construídas, 

desconstruídas, reforçadas, problematizadas e questionadas por meio da 

língua (gem) e discursos, num constante processo de ir e vir, no qual teoria e 

prática, construção e desconstrução de significados, professor e aluno, adulto e 

criança negociam na língua novos espaços de conhecimento, edificados na 

língua através das contribuições de todos os atores presentes no contexto da 

aula.  

No que tange às escolas de Ciclo, o papel das identidades dos 

professores deve ser cada vez mais evidentes e atuantes no processo de 

ensino-aprendizagem. Um dos aspectos por onde a identidade do professor 

pode se fazer presente é o processo avaliativo, enquanto na escola seriada o 

foco da avaliação é principalmente quantitativa, nas escolas de ciclo ela toma 

uma direção qualitativa, onde o professor busca observar cuidadosamente as 

qualidades e dificuldades de cada aluno, dando muitas vezes seu feedback, 

podendo assim trazer atividades diferenciadas. Outros aspectos relevantes na 

escola de ciclo são a escolha do aporte metodológico pelo professor e dos 

conteúdos lecionados considerando os alunos enquanto sujeitos histórico-

sociais e a aprendizagem como algo processual. O professor tem assim 

abertura para basear sua prática não apenas na configuração estabelecida 

pelo currículo, como também em seus perfis identitários. 
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Torna-se então crucial investigar como as identidades dos professores 

ligadas aos vários discursos escolares influenciam no ensino e na 

aprendizagem dos alunos, como também valoriza-los e contribuir para que 

possam “desenvolver seu trabalho de ensinar a língua com competência, 

autonomia e senso crítico” (MENDES, 2008, p. 59). 

 

2.3 Subjetividade e identidade na formação do professor 

 

A identidade se estrutura enquanto nosso eu sou social, o que nos 

individualiza e ao mesmo tempo nos coloca pertencente a uma família, a um 

grupo. Nossas crenças, religião, cultura, raça, etnia, gênero, construídos dentro 

de discursos sociais introduzidos pelos nossos primeiros cuidadores, são 

aspectos de nossas identidades que nos fazem assumir posições nos 

discursos, de maneira a construir nossas identidades. 

Surge-nos assim um questionamento, como diante de um infinito 

universo de estruturas identificantes, pendemos para umas identidades e não 

para outras? As nossas escolhas, apegos e investimentos a identidades 

particulares, podem ser explicadas através da nossa subjetividade, o que inclui 

nossos sentimentos, história de vida e como interpretamos nossas experiências 

pessoais, tanto consciente quanto inconscientemente. 

Segundo Woodward (2012), a subjetividade envolve nossos 

pensamentos e emoções conscientes e inconscientes, de forma que a partir 

dela temos a compreensão de nós mesmos.  Este eu, que realiza a relação do 

sujeito consigo, sob a ótica da interioridade.   

À medida que estamos dentro de uma sociedade, num contexto em que 

a sociedade e a cultura nos permitem expressar a representação que temos de 

nós mesmos, é onde podemos exercer nossa subjetividade e adotar uma 

identidade.  

Podemos então concluir que, a identidade e a subjetividade são 

viabilizadas em um contexto sociocultural, através de discursos emitidos por 

meio de uma atividade interativa do indivíduo com o mundo e com as outras 

pessoas que o cercam. Sendo assim, tanto nossa parcela de ser pessoal 

(subjetividades) quanto nossa parcela de ser social (identidades) estão sempre 

em construção. 
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Segundo Giddens (2002), o eu não é algo passivo, ao se forjar ele 

combina influencias sociais e individuais intercambiando-se.  Ainda de acordo 

com este mesmo autor, as identidades dos indivíduos nos contextos 

institucionais além de serem influenciados pelas políticas das instituições, eles 

tem o poder de com suas identidades promoverem mudanças nos contextos 

específicos de suas ações.  

Analisando a subjetividade e a identidade do professor sob o prisma de 

nossa discussão, como o professor é visto construindo suas identidades? E 

como é visto na sua elaboração subjetiva?  

Socialmente a identidade dos professores tem suas raízes históricas na 

religião, de instruir o povo, formar cidadãos esclarecidos, “investido de uma 

multidão de missões, variáveis segundo as ideologias e os contextos políticos 

econômicos vigentes.” (LESSARD e TARDIF, 2011, p.36). O professor nesse 

sentido deve ter a vocação profunda para mestre e professor, e assim deve ser 

generoso com os alunos com seu ato de ensinar; deve possuir um certo 

espírito de sacrifício com relação à carreira; exercer uma ação contínua de 

transmissão do legado cultural através das gerações; na sua carreira, seus 

méritos são frequentemente anônimos; sua carreira tem um certo heroísmo 

social, pois seu trabalho é feito diante de grandes dedicações, pequenas 

renuncias e pouco reconhecimento do seu papel de formador de pessoas 

dentro da sociedade (LOPES, 2001). 

   Já de acordo com os discursos identitários dominantes do modelo 

capitalista de nossa época, o professor é o profissional responsável na 

sociedade por trazer eficácia, gestão, estratégia, melhoria, rendimento, medida, 

desenvolvimento, excelência, competência, sucesso, parcialidade, 

especialidade, ao modelo cultural vigente. 

Como trabalha com pessoas, seu trabalho deve ser realizado dentro das 

sutilezas características das relações humanas, onde se deve levar em 

consideração, a afetividade, o conhecimento, as relações de valores, a 

interação. De acordo com Lessard e Tardif (2011), o trabalho do professor 

sobre o humano evoca atividades como instruir, supervisionar, servir, ajudar, 

entreter, divertir, curar, cuidar, controlar, etc.. Percebe-se assim, que diante de 

tantas obrigações, a identidade escolar e da profissão docente na atualidade 

não possuem clareza. Segundo Nóvoa (1991) e Lawn (2001) isso se deve a 



56 
 

constantes reformas sociais ideológicas e políticas nas quais os professores se 

veem dentro de uma pluralidade de identidades que convivem 

concomitantemente, muitas vezes de forma conflituosa, gerando grandes 

dilemas na profissão. 

Diante dessa demanda identitária atual, não podemos esquecer que o 

professor, com sua subjetividade, realiza escolhas (conscientes e 

inconscientes) e mudanças na sua prática, interferindo assim na sua atuação 

profissional, no relacionamento com os alunos e na realização do ensino e da 

aprendizagem.  

Nóvoa (1991), ao notar a influencia dos aparelhos ideológicos do estado 

sobre a educação, bem como da subjetividade dos professores no espaço 

escolar, propõe um espaço dentro da educação para que os professores não 

sejam percebidos apenas em sua forma profissional, e que também sejam 

considerados suas variadas experiências, seus saberes pessoais e sua 

história, na sua construção identitária. 

Procuramos, tal qual Nóvoa, defender a ideia de que um professor não 

restringe o ensino e a aprendizagem aos conhecimentos da matéria lecionada, 

e que agrega a eles sua identidade, ligando aspectos da sua subjetividade a 

sua atuação profissional, o que pode interferir em avaliações, escolhas de 

conteúdo, relacionamento com os alunos e metodologias. 

 

2.4 O saber do professor 

  

Os saberes docentes estão norteados por diversos aspectos, 

relacionados a estruturas históricas, curriculares, políticas, ideológicas e 

pessoais. Esses saberes tem objetivo de formar e instruir pessoas, de maneira 

a realizarem papéis sociais (LESSARD e TARDIF, 2011). Mesmo que todos 

esses saberes não tenham se originado na escola, é nela que eles encontram 

um campo e um público para serem veiculados.  

Apesar de tentativas de descentralizar o papel da instituição escolar 

como cede do saber, a escola permanece atualmente em seu papel de ser 

responsável por veicular um recorte do legado do saber da humanidade, o qual 

se acredita como importante para o sujeito. Esse saber associa-se a ideologias, 

valores e conceitos sociais, os quais a ideologia dominante pressupõe que 
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indivíduo precisa saber para conviver em sociedade, ser cidadão, participar 

ativamente do mercado de trabalho e (re) construir sua identidade. 

   Neste lugar, vários discursos surgem nas interações e na ação da 

transmissão do conhecimento, conhecimento este que não se atém a 

reproduções do mundo, mas estrutura o sujeito tanto no mundo como consigo 

mesmo. Sendo assim, segundo Moita Lopes (2002) a escola é um lugar 

privilegiado para a construção identitária no momento atual. 

Este ambiente é composto de alunos, professores, diretores, 

coordenadores, em fim, todo um corpo de profissionais que interagem, fazendo 

surgir toda uma dinâmica escolar. Neste contexto, o professor é um dos 

principais responsáveis pela transmissão do legado do saber social para o 

aluno.  

Este saber não se resume só ao conteúdo das matérias, mas toma 

diversas dimensões que atravessam estruturas subjetivantes, socializadoras e 

(re) criadoras de identidades. 

Observando o professor sobre o aspecto do saber, nota-se que ele é 

portador de um saber plural advindo de diversas fontes sociais (família, escola, 

graduação, colegas de profissão, etc.) e interativo “pois são modelados” no 

contato com o outro (TARDIF, 2007, p. 105).  

Assim, para analisarmos como a identidade e o saber se relacionam 

com o ambiente educacional, temos que primeiramente observar os 

conhecimentos por ele adquiridos através da sua história de vida, da sua 

formação escolar e acadêmica, suas crenças valores, que se agregam aos 

discursos educacionais. 

Os saberes relacionados à formação profissional dependem inicialmente 

do seu ambiente de formação (universidade, ensino técnico, magistério) e do 

seu grupo de formadores, pois eles darão as bases da ciência educativa, de 

aspectos didáticos, interacionais e psicológicos para a inserção desse 

profissional no ambiente escolar. 

O Estado por sua vez, dará ao professor o saber das ideologias e 

parâmetros curriculares a serem transmitidos. Esses são muitas vezes 

determinados e de difícil modificação. As ideologias, por sua vez, são 

apresentadas nas entrelinhas, e cabe aos profissionais estarem atentos aos 

discursos dominantes governamentais. 
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Quando já em atuação, a dinâmica escolar e a experiência de atuação 

dará ao profissional saberes práticos, onde ele poderá contrastar a teoria e a 

prática, fazendo a reelaboração de seus saberes e avaliando o que será 

necessário para reconstruir ou o que continuará sendo útil para a profissão. 

Esses saberes não fazem parte dos adquiridos na formação, nos currículos, 

nem em doutrinas ou teorias, mas de uma aproximação no exercício cotidiano 

de sua função, da maneira de ser do professor, da realidade concreta escolar e 

do que foi por ele aprendido ao longo do tempo.  

Como o docente não exerce a sua atividade sozinho, outra parte do seu 

conhecimento é adquirido, através da interação com outros membros do corpo 

escolar. Nessa se intercambiam valores, sentimentos, atitudes, decisões, todos 

eles reelaborados de acordo com a estrutura subjetiva e cada participante da 

interação. Elas são realizadas através de diversos meios: discursos, 

comportamentos e maneiras de ser, todos perpassados pela linguagem. Dessa 

forma, além de construir novos conhecimentos exigem do professor a utilização 

de outros aspectos da sua inteligência, o social.  

Segundo Tardif (2007, p. 50), esses saberes proporcionados pela 

prática, possuem três objetos: 

 

a. As relações e interações que os professores estabelecem e 

desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática; 

b. As diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeter-

se; 

c. A instituição enquanto meio organizado e composto de funções diversas. 

 

Entretanto, na trajetória dos conhecimentos do professor é importante 

notar que este já possui um saber escolar pré-escolar, pois o docente é um 

profissional que antes de exercer sua ocupação, esteve imerso em seu local de 

trabalho durante aproximadamente 16 anos de sua vida, sendo impossível 

anular essa bagagem já adquirida no seu próprio percurso como estudante 

dentro de uma instituição escolar. Assim, ele agrega à sua prática crenças, 

representações e certezas pré-estabelecidas. Isso influencia no seu fazer, na 

sua socialização e no seu ser profissional. 
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Por último, encontramos o saber adquirido na história de vida a partir 

das suas formações familiares, crenças, paradigmas, englobando aspectos 

psicológicos e sociológicos, bem como os aspectos que estruturaram sua 

personalidade. Fazendo deste um elemento fundamental do seu trabalho, que 

personaliza seu trabalho transformando- o em único, o qual se estrutura como 

sua marca. 

Segue abaixo um quadro resumo dos saberes do professor3: 

 

Saberes dos 

professores 

Fontes sociais de 

aquisição 

Modos de integração 

com o trabalho 

docente 

Saberes pessoais dos 

professores 

A família, o 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 

O estabelecimento de 

formação de 

professores, os 

estágios, os cursos de 

reciclagem, etc. 

Pela formação e pela 

socialização 

profissionais nas 

instituições de 

formação de 

professores 

Saberes provenientes 

dos programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho 

A utilização das 

“ferramentas” dos 

professores: 

programas, livros 

didáticos, cadernos de 

exercício, fichas, etc. 

Pela utilização das 

“ferramentas” de 

trabalho, sua 

adaptação às tarefas 

Saberes provenientes 

de sua própria 

experiência na 

profissão, na sala de 

aula e na escola. 

A prática do ofício na 

escola e na sala de 

aula, a experiência dos 

pares, etc. 

Pela prática e pela 

socialização 

profissional 

 

                                                           
3
 Quadro transcrito do livro de Tardif (2007, p. 63), Saberes docentes, formação profissional.  



60 
 

Todos esses saberes são fundamentais para o professor realizar sua 

prática, o que vai desde as séries iniciais. No processo inicial de aprendizagem 

da língua escrita, que além da alfabetização - a qual abrange a habilidade de 

codificação e decodificação dos signos linguísticos - inclui atualmente o uso e 

prática efetiva da leitura e da escrita em sociedade, o professor se tornou o 

principal responsável por introduzir formalmente o cidadão no meio letrado. 

Nesse sentido, o professor ensina a “língua para que o aluno aprenda a 

problematizar o cotidiano através da linguagem, para que possa interagir de 

forma intensa e consciente nas diferentes esferas de participação social” 

(LEAL, 2007, p.74). 

Conduzir os alunos a disporem-se do sistema alfabético ao mesmo 

tempo em que desenvolvem a habilidade de usar a leitura e a escrita de forma 

competente e autônoma, tendo como parâmetro práticas autênticas de uso dos 

diversos tipos de material escrito presentes na sociedade, coloca os saberes 

dos professores como agente de transformação social, ao mesmo tempo em 

que (trans) forma identidades. 

 

2.5 Identidade e prática docente 

 

Como trabalhado no tópico 2.1 desta dissertação, a sociedade em que 

vivemos vem sofrendo constantes transformações morais, éticas, linguísticas, 

econômicas, teóricas, ocasionando impactos importantes na cultura e na vida 

coletiva, e influenciando progressivamente no perfil identitário dos professores 

e, consequentemente na prática docente. 

Para a educação, estas mudanças trouxeram um aumento de seu status 

social e econômico, pois conhecimento se tornou a principal orientação 

necessária para exercer qualquer atividade produtiva dentro da organização 

socioeconômica atual. Dessa maneira, todo profissional, seja ele tecnólogo, 

pesquisador, artista, operário ou político deve necessariamente perpassar por 

um meio educacional, a fim de realizar o que realizam (TARDIF, 2011, p.7). Em 

consequência disso, a prática docente passa a ser uma das ferramentas de 

grande interesse para a transformação das sociedades atuais. 

Essa prática segundo Tardif (2011, p. 41), repousa em atividades 

codificadas e não codificadas. No que tange às atividades codificadas, de 
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acordo com o mesmo autor, encontramos as questões burocráticas, obrigações 

formais, cargas institucionais, normas, regulamentos e procedimentos, 

aspectos que esquematizam a prática docente dentro de rotinas e tradições, e 

que estão relacionadas à técnica utilizada, à rotina estabelecida, às normas 

instituídas. Já as atividades não codificadas incluem aspectos subjetivos e 

identidades, que se tornam evidentes diante dos inúmeros imprevistos das 

interações cotidianas entre professores e alunos, formando as bases que 

estruturam a prática docente. Tais práticas são, a partir do autor mencionado, 

escolhidas diante de características identitárias do modelo de ensino, da escola 

e do professor. 

Com base nesse enfoque, podemos afirmar que o professor é 

influenciado e influencia as escolhas pedagógicas, tornando-se parte essencial 

para fazer do ensino algo atraente e melhorar cada vez mais a qualidade da 

educação e consequentemente da sociedade. Segundo o relatório publicado 

pela OCDE 4  em 2005, existe nos dias atuais uma grande quantidade de 

pesquisas indicando que a qualidade dos professores e seu ensino é o fator 

mais importante para explicar os resultados dos alunos (OCDE, 2005).  

  Os professores são, portanto atores ativos dentro do seu local de 

trabalho, e através de sua identidade investem cotidianamente em decisões e 

ações, imprimindo marcas e construindo conhecimento. Eles vivenciam sua 

prática dentro de uma experiência pessoal e de uma cultura, que permitem a 

personalização da profissão (TARDIF, 2011, p. 38). 

Considerando as afirmações acima, as ações dos professores podem 

ser ditadas por suas identidades e cultura, neste caso, para conhecer o que se 

realiza em sala de aula, se faz importante entender o que o professor pensa 

acerca do ensino, dos seus alunos, da sociedade em que está inserido, dos 

métodos e metodologias, das políticas públicas para o ensino.  

Dentro de suas elaborações  

 

os professores planejam o próprio trabalho de maneira bastante 
variada, e essas formas de planejamento tem consequências reais na 
sala de aula. Os professores deliberam e tomam decisões com 
frequência durante o processo de ensino interativo (uma decisão 
tomada a cada dois minutos). Os professores possuem teorias e 
sistemas de crenças que têm influência em suas percepções, em seu 

                                                           
4
 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
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planejamento e em suas ações (CLARK e PETERSON, 1986, p.292, 
apud GAUTHIER, p. 93, 2006). 

 

Ante ao exposto, percebe-se que tradicionalmente o professor é o centro 

de todo sistema pedagógico, a ele cabe colocar o ritmo dos exercícios, tarefas, 

movimentos, determinar as regras, escolher métodos organizar a sala de aula 

preparar as aulas coordenar os ânimos dos alunos e suas ações, imprimir 

regras de comportamento e conduta de acordo com as culturas e valores que 

acredita e está inserido, instruir, trabalhar o conteúdo, trazer hábitos de 

socialização e normas sociais, em fim fazer com que os alunos sistematizem e 

canalizem suas pulsões para atividades socialmente aceitas.  

De acordo com Gauthier (2006, p.139), podemos categorizar todas 

essas tarefas docentes em: 

 

a. Tarefas da sala de aula 

- ensino do conteúdo: dar o programa e certificar-se que os alunos 

dominam os diversos elementos do programa, incutir gosto pela 

matéria que leciona; 

- gestão da classe: organizar a turma, estabelecer regras e maneiras 

e proceder, reagir a comportamentos que não são aceitos 

socialmente, dar encadeamento às atividades, etc. 

b. Tarefas escolares:  

- planejamento de aula; 

- cumprimento de programas e tarefas dentro do sistema escolar              

que está inserido. 

 

Dentro do processo de alfabetização no Ciclo da Infância (fase 1), o 

docente deve em sua prática estar atento ao desenvolvimento emocional da 

criança, como se dá sua interação social, qual é a realidade linguística que está 

inserida, suas dificuldades cognitivas, a fim de que possa tornar o processo de 

aprendizagem o mais agradável e produtivo possível, minimizando possíveis 

problemas e sofrimentos decorrentes da dificuldade de aprendizado 

(CAGLIARI, 2004).  

Em face a essas tarefas, o docente utiliza seus conhecimentos gerais 

(teorias educacionais, metodologias de ensino, psicologia da educação, 
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conhecimento da matéria, etc.) em casos particulares, os quais são 

estruturados numa combinação única com diversas variáveis, e na insuficiência 

de seus conhecimentos gerais ele utiliza-se da criatividade, da experiência 

(pessoal e profissional), métodos e procedimentos ligados à suas crenças 

(pessoais e pedagógicas) e identidades. 

No tocante à gestão da sala de aula e ao ensino do conteúdo, Bennett 

(1978) citado por Gauthier (2006, p. 138) nota que os comportamentos 

docentes que mais se sobressaem a fim de manter uma boa estrutura, boas 

situações pedagógicas e o interesse dos alunos dentro da sala de aula são: 

 

a. Vigilância: uma consciência do controle do que está ocorrendo na 

sala de aula, pouco importa a atividade realizada no momento; 

b. Transições harmoniosas: comportamentos dos professores que 

objetivam fazer com que as atividades se desenrolem na sala de 

aula, principalmente nos momentos de transição; 

c. Clímax: a capacidade de manter o ritmo das atividades; 

d. A busca de atenção do grupo: captar a atenção de alunos 

desatentos; 

e. Superposição: a habilidade que o professor tem de conciliar duas ou 

mais atividades ao mesmo tempo; 

f. Variedade e desafio: dar aos alunos tarefas variadas. 

   

 Nesse contexto, o professor em sua prática instrui, vigia, adverte, pune, 

ordena, controla, ensina e educa, necessitando da participação e aceitação dos 

alunos nas atividades. Tais tarefas são muitas vezes difíceis, pois os alunos na 

sua maioria vão à escola por obrigação, tendo o professor que transformar esta 

obrigação social em interesse subjetivo pelo conhecimento (TARDIF, 2011, p. 

68).  

Refletindo sobre esses aspectos na escola, Gauthier (2006, p. 132-133) 

argumenta que, 

 

Além de educar a escola recebe da sociedade o mandato de 
“instruir”; ela deve transmitir um certo número de saberes e de 
habilidades que não podem ser dados nem na família nem nas outras 
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instituições sociais.
5
 Os professores são os atores que recebem o 

mandato de exercer, na escola, as funções de educar e de instruir. 
Eles ocupam um espaço específico na escola, a sala de aula, onde 
transmitem um certo número de valores e de conteúdos culturais aos 
jovens e crianças. 
 

Notamos desta forma, que a prática docente não é totalmente autônoma, 

por mais que haja um discurso de gestão democrática, ela é invadida por 

modelos de gestão e realização de trabalhos instituídos pelo Estado e pelo 

mercado, os quais muitas vezes atropelam as decisões das comunidades e 

sindicato de docentes (LIPMAN, 2009). 

No âmbito dos projetos políticos da democracia, a alfabetização 

apresenta-se como um complexo problema, pois é o aprendizado significativo 

da leitura e da escrita que permite a pessoa entre para o mundo público da 

cultura letrada, viabilizando conhecimentos que a sociedade considera 

importante para sua própria existência. A aquisição da leitura e da escrita se 

torna então termômetro para avaliar o desenvolvimento de um povo. Portanto, 

o fracasso na alfabetização que se inicia no Ciclo da Infância (fase 1), mostra a 

incapacidade social de sustentar seu próprio crescimento. 

Seguindo essa perspectiva, observa-se que a prática docente sofre 

diversas pressões, onde se espera que os professores realizem seu trabalho 

em função de indicadores de resultados e apresentem um bom resultado de 

acordo com as variáveis escolhidas na sua maioria por razões políticas e pelo 

mercado, que instituem práticas normativas e moralizantes a partir de uma 

política ideológica do Estado. Este aspecto político faz com que 

frequentemente se mude o foco da educação, do desenvolvimento integral do 

ser humano para produzir números para avaliações mundiais a fim de mostrar 

que o país tem formado pessoas para um futuro mercado de trabalho, 

proporcionando uma distorção da forma com que os professores são avaliados 

e valorizados, e do modelo pelo qual a educação deve ser exercida 

(HYPÓLITO, 2010). 

Diante da demanda de cumprir normas, reproduzir valores e crenças 

dominantes na sociedade, bem como atingir percentuais de boa atuação 

profissional, os espaços para debates sobre valores, práticas, dificuldades de 

                                                           
5
 Pelo menos de maneira tão sistemática e contínua. (Observação do autor) 
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alunos, trabalhos cooperativos com colegas, pais e alunos se tornam cada vez 

mais escassos (BALL, 2004).  

Além da complexidade do aspecto político na prática docente, seu objeto 

não é constituído com uma matéria inerte, mas sobre pessoas que trazem em 

si aspectos biológicos, psicológicos, simbólicos, individuais, sociais, culturais, e 

suas inter-relações e por lidar constantemente com os seres humanos, os 

professores se deparam com as diversas ambiguidades e elementos informais 

dos quais consistem o indivíduo, que na maioria das vezes não podem ser 

reduzidos a regras. Sendo assim, o produto do seu trabalho não pode ser 

garantido por sua prática, pois no aluno tem sempre algo que escapa, que não 

pode ser controlado, aspectos sociais, cognitivos e subjetivos os quais ao 

estarem integrados geram resultados que não são possíveis prever, ou que são 

previstos de forma imprecisa. Assim, mesmo fundamentada em fortes posições 

conceituais relacionadas à prática docente, quando nos deparamos com a 

parte prática da atividade docente há sempre algo que foge a toda a estrutura.  

Neste campo prático, a ação e a interação dos atores escolares ocorrem 

de forma simultânea e heterogênea gerando conflitos, tensões, colaborações e 

consensos que geram produtos indetermináveis que (des) estruturam a 

organização escolar.     

Podemos concluir que a prática docente no contexto escolar não possui 

aspectos de simplicidade e naturalidade, entretanto “é uma construção social 

que comporta múltiplas facetas e cuja descrição metodológica implica 

necessariamente em escolhas epistemológicas.” (TARDIF, 2011, p.41). Tais 

escolhas serão realizadas de acordo com o perfil identitário que envolve tanto o 

professor como o contexto escolar.  

Quanto ao professor, observa-se a partir da visão de Marcelo (2009), 

que sua identidade é marcada por sua experiência enquanto aluno, suas 

crenças sobre o ensino, o conteúdo que ensina, sua motivação profissional, 

seu reconhecimento social, sua formação e seu primeiro contato com a 

docência, seu tempo de trabalho, e seu conhecimento e história pessoal. Já no 

cotexto escolar, podemos citar as condições de trabalho em que está envolvido 

e a política educacional em vigor. 

Dentro de todos esses papéis da prática docente, as identidades dos 

professores (re) constroem-se e interagem com seu trabalho, interpretando e 
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reinterpretando tanto na sua posição profissional e pessoal quanto o contexto 

em que está inserido. A identidade docente é, portanto formada por aspectos 

sociais, pessoais e cognitivos. 

Diante deste contexto, o modelo de trabalho em que o professor está 

inserido (ciclo ou seriação) trará elementos que influenciam na construção da 

identidade docente e por consequência para sua a prática.  

A seriação, principal modelo vigente por muitos anos nas escolas do 

Brasil quiçá de vários países do mundo, reflete toda identidade cultural 

capitalista em que estamos inseridos, no qual há um reforço a uma lógica do 

incentivo à competição, há a exclusão dos que não conseguem seguir os 

modelos da estrutura social dominante e estrema valorização dos que 

conseguem, vemos a padronização do tempo de aprendizado para todos os 

alunos, tendo como consequência a marginalização dos mais lentos e dos que 

possuem habilidades cognitivas diferenciadas, o que revela ideia de linearidade 

acerca do conhecimento e da concepção ainda vigente da causa e efeito e 

mecânica do aprendizado.  

O Ciclo por sua vez, busca desligar-se desta identidade da lógica 

classificatória e excludente, trazendo mudanças na formação escolar 

(VASCONCELOS, 2002, 138-141). Ao propor um novo modelo de organização 

escolar, os Ciclos permitem um rompimento (total ou parcial) com a 

reprovação, a qual segundo pesquisas internacionais pode diminuir a 

autoestima da criança 6 , principalmente nas fases iniciais, levando-a ao 

desestímulo com relação ao aprendizado, descrenças de suas habilidades 

cognitivas e/ou abandono da escola (MAINARDES, 2009, p.67). Outro aspecto 

apontado por Mainardes (2009) é a possibilidade desse novo modelo estimular 

uma revisão das crenças e concepções acerca do mundo, da sociedade, da 

educação, do conhecimento, do papel escolar,  trazendo uma reestruturação 

do currículo, uma redefinição do sistema avaliativo com métodos mais 

coerentes com os avanços das pesquisas neste campo, entre outros. Com o 

aumento do tempo para que o aluno apreenda os conteúdos trabalhados, 

oportuniza-se aos alunos que necessitam de mais tempo para aprendizagem, 

acompanhar o ritmo escolar, permanecendo na escola e recebendo apoio 

                                                           
6
 Esses dados foram coletados da OCDE, 2005. 
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apropriado. Deseja-se assim, trazer uma real democratização do acesso ao 

conhecimento e de construir um “ensino como uma possibilidade e mobilidade 

social para as camadas populares da sociedade.” (AZEVEDO e GARCIA, 2010, 

p. 23). 

No momento que se aborda um novo ângulo de visão no que tange a 

práticas, crenças, abordagens, etc., as identidades dos professores são 

mexidas, e de acordo com várias pesquisas (CHAVES, 2012), diversos 

professores resistem a essas mudanças, como forma de demonstrar que não 

desejam fazer alterações nas suas identidades, crenças e saberes dentro se 

seu fazer docente motivadas por determinação de um discurso dominante que 

oscila de tempos em tempos. Segundo Fernandes (2009, p. 116), 

 

A escola em ciclos, por ser uma escola na qual exige-se uma 
mudança, torna-se, mais do que as outras, uma escola em conflito, 
inquieta, uma vez que variados aspectos da prática do  pedagógica 
são questionados: a forma de avaliar, a maneira de se entender o 
conhecimento, a didática utilizada, a organização dos tempos e dos 
espaços, pois bem, essa escola solicita muito mais do corpo docente, 
a fim de mobilizá-lo para encontrar soluções em conjunto , para 
mediar estratégias, para gerir situações curriculares, isto é, para 
decidir o que, por que, como  e quando ensinar e avaliar (Grifo da 
autora). 
 

A implantação de políticas de Ciclo encontra-se dentro de um debate da 

escola atual, no qual se observa “uma insatisfação generalizada em relação ao 

modelo escolar vigente e constata-se um mal-estar dos professores, pais e 

alunos diante das experiências vivenciadas” (SILVA e BOTLER, 2010, p. 73), 

cuja mola propulsora se encontra na instabilidade, nas mudanças contínuas, 

nas incertezas e na pluralidade das identidades, inseridas num mundo sem 

fronteiras e limites.  

O Ciclo tem então o desafio de rever o papel da escola, do professor e 

do conhecimento dentro da estrutura socioeconômica atual, bem como de 

rearticular currículos, avaliações e metodologias, em prol de diminuir este mal 

estar e criar um modelo mais humanístico para a educação dedicando ao 

desenvolvimento pleno do ser humano, considerando as particularidades do 

sujeito do aprendizado, remando assim do lado oposto das ideologias do 

capitalismo da competição, hierarquização e padronização.  
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Dentro do Ciclo da Infância (fase 1) esse desafio se torna ainda maior, 

pois para que o aluno siga todas as etapas do processo educacional é 

necessária a base, o saber ler e escrever. Além disso, a alfabetização é um 

instrumento privilegiado para a aquisição de um saber necessário para a 

organização social atual (MORTATTI, 2000).  

O professor é então peça chave desta engrenagem, pois é ele o 

profissional que articula a ponte entre o aluno e o conhecimento, entre o mundo 

e o sujeito, entre as ideologias, metodologias e crenças com a prática em sala 

de aula. A identidade docente que propõe a escola de Ciclo requer dos 

professores novas ações e posturas, nas práticas pedagógicas, no contato com 

o material didático, na cultura profissional e na colaboração entre professores 

(CHAVES, 2012). O eixo para a prática docente deixa de ser o conteúdo, mas 

o aluno na sua heterogênea aprendizagem, buscando assim uma 

aprendizagem significativa (FERNANDES, 2009).  

A organização da escola em Ciclos é uma tentativa de atender a 

demanda que a escola seja para todos com qualidade, mas para que isso de 

fato ocorra é necessário entre outros fatores, que os professores desejem 

realizar essas mudanças, trazendo-as também para suas práticas, a fim de 

acompanhar os novos modelos identitários da sociedade que está inserido e da 

organização escolar, sem isso toda proposta de transformação não terá 

continuidade.  

No município de Itabuna, cidade sede da nossa pesquisa, a Escola 

Grapiúna ao implantar o modelo de formação em ciclos pretende:  

 

a. promover o desenvolvimento integral dos educandos, preparando-os 

para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho; 

b. construir mecanismos e procedimentos que, sob as mais variadas 

formas, produzam a inclusão social e cultural dos alunos no interior da 

escola; 

c. conhecer e valorizar a cultura local, contribuindo para a (re) construção 

da identidade grapiúna (ITABUNA, 2002). 

 

Ante a esses objetivos, a prática do professor grapiúna ganha uma 

perspectiva contínua, processual e formativa, no qual se passa a ter como 
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rotina assistir as tarefas cotidianas dos alunos bem como sua participação em 

sala de aula (interesse, assiduidade), assinalar as dificuldades e avanços 

ocorridos no trabalho de cada aluno e indicar possibilidades de intervenção no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Há assim, uma 

análise descritiva do desenvolvimento escolar de cada aluno, e ações 

implantadas pelos professores para aumentar o rendimento escolar ou 

minimizar dificuldades de aprendizado. 

As identidades do professor que atua na rede municipal de Itabuna 

passam, com essa nova política educacional, a sofrer interferência das novas 

necessidades sociais determinadas principalmente pela política de educação 

municipal. Paralelo a isso, suas identidades interferem no novo modelo político 

educacional através de questionamentos e práticas de atuação, evidenciando 

novas demandas na interação entre as políticas públicas e a parte prática do 

trabalho. Nesse viés, “a identidade do professor tem constituído um diferencial 

frente às ações efetivadas no contexto escolar, e, como forma de confortar as 

imposições dos discursos oficiais [...] ” (CHAVES, 2012, 105). 

Assinalamos assim, a importância das identidades dos professores no 

processo de implantação de novos modelos educacionais, na prática docente, 

e no compromisso de formar cidadãos em ambientes educativos formais, 

contribuindo para a transformação e melhoria na escola, no ensino, na 

educação e na sociedade. 
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3.1 Bastidores da pesquisa 

 

Após a qualificação e a realização das mudanças sugeridas pelos 

professores avaliadores, retornei às escolas, onde estabelecemos datas e 

períodos para as observações e aplicação do questionário. Neste contato 

obtivemos alguns dados relevantes para análise das realidades que nos 

propomos a pesquisar, assim segue abaixo as informações primeiras 

adquiridas com diversos membros das escolas colaboradoras.  

 

3.1.1 Escola Municipal Califórnia 

 

A coordenadora informou que a turma do CIN 1 (Ciclo da Infância - fase 

1)  já havia passado por 05 professores, por causa da falta de professores na 

rede educacional do município. Dentre os docentes estavam 04 estagiários (01 

no sétimo semestre de letras, 01 graduando em filosofia e 02 graduandos em 

pedagogia) selecionados pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), 

estes permaneceram entre 20 a 40 dias na sala de aula, onde mesmo sendo 

auxiliados pela coordenação não deram conta do trabalho, considerando muito 

difícil trabalhar com crianças e manter a disciplina, e 01 professora formada em 

pedagogia que não desejou permanecer, pois não se adequou à estrutura 

física da escola, alegando que a tramitação para várias partes da escola 

passava pela sala de aula do CIN 1, atrapalhando a aula e a concentração dos 

alunos. Durante o período sem professor, era revezada a tarefa da docência 

entre o vice-diretor e a diretora, os quais por conta das suas atividades 

cotidianas escolares não puderam mais continuar a preencher esta lacuna, o 

que os fez com que a coordenação pressionasse a Secretaria de Educação 

municipal para contratação de um professor efetivo. Dessa maneira, a 

Secretaria de Educação realizou o um concurso pelo Regime Especial de 

Direito Administrativo (REDA) e o primeiro colocado selecionado foi enviado 

para a escola. De acordo com a informação da coordenação, esta se fazia a 

primeira experiência deste professor na docência.  

No nosso primeiro contato com este professor, ele demonstrou estar 

preocupado com a pesquisa e interessado em realizar investigações 
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acadêmicas futuras acerca do tema de como se realiza a identificação dos 

alunos do CIN 1 com professores de gênero masculino.  

Ao conversar com o professor acerca do tema que estamos 

pesquisando, ele mostrou-se interessado, aceitando colaborar com nosso 

trabalho. Como a escola não possuía um espaço apropriado para as crianças 

usufruírem do recreio, e este é passado dentro da sala de aula, o professor 

pediu para levar consigo o questionário e o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), a fim de lê-lo com calma em outro ambiente e horário, 

respondê-lo e assiná-lo respectivamente, já que não teria tempo disponível 

para tal durante o intervalo. 

 

3.1.2 Escola Municipal Everaldo Cardoso 

 

Na Escola Municipal Everaldo Cardoso, conversei inicialmente com a 

diretora, que se mostrou bastante receptiva à pesquisa e me encaminhou a 

coordenadora para conduzir-me à professora do CIN 1, atitude que demonstrou 

uma hierarquia bem estabelecida dentro do ambiente escolar. Ao chegar à sala 

da professora no momento de intervalo, encontrei-a de cabeça baixa tentando 

minimizar os sintomas de uma crise de labirintite.  

Ao conversarmos, ela primeiramente sugeriu que eu realizasse a 

pesquisa com outra professora mais jovem, então insisti que continuasse com 

ela, uma vez que já tínhamos acordado em no início do ano que realizaríamos 

a pesquisa na sua turma e que a contribuição dela na pesquisa seria muito 

significante. Continuamos a conversa, e ela, já mais animada falou da labirintite 

e da dificuldade dela em continuar o tratamento de saúde, uma vez que a 

escola não facilitava para que ela saísse da sala de aula em alguns períodos 

para realizar tal procedimento.  

No decorrer da conversa, lamentou ainda estar em sala de aula, pois já 

estava com idade de se aposentar, mas como sua aposentadoria não havia 

saído e ela precisava ajudar a filha com as mensalidades da faculdade, ainda 

se submetia a estar neste trabalho. Comentou das dificuldades com a profissão 

e como educar crianças nos dias atuais tem sido muito difícil, principalmente 

porque as famílias estão depositando na escola papéis e funções que até então 

não cabiam a ela. Falou depois da sua turma do CIN 1 do turno da manhã, uma 



73 
 

turma altamente indisciplinada, com uma idade mais avançada, com a qual 

havia realizado recentemente uma reunião com os pais para que ajudassem a 

resolver a indisciplina dos alunos, porém comentou que nada adiantou, pelo 

contrário, as crianças ficaram mais indisciplinadas. Diante do exposto, lancei a 

hipótese que as crianças poderiam estar se comportando desta forma, pois se 

sentiram cuidadas pelos pais e gostaram de notar o quanto os pais se 

importam com elas, desejando se sentirem assim mais vezes.  

Ao fim, ela solicitou que eu observasse a turma da tarde, que é uma 

turma menor e os problemas eram mais de “fuxicos” infantis, diante disso ela 

expressou o quanto eles são inocentes, mostrando um carinho especial por 

esta turma. Falou da instabilidade do processo do Ciclo no formato em que se 

encontra hoje, onde o mesmo professor seria responsável por conduzir a turma 

pelos 03 anos do CIN 1, e da possível nova posição do Governo Municipal em 

fazer com que esses professores sejam mudados ao longo desses 03 anos. 

Por fim, combinamos os dias, o período e a turma que seria observada, e 

deixei com ela o questionário, juntamente com o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para que pudesse ler e assinar, conforme solicitado 

por ela.   

No dia e horário agendados pela professora, retornei à escola para a 

observação, neste momento a professora da Escola Municipal Everaldo 

Cardoso falou que não desejava mais fazer parte da pesquisa, pois estava 

muito adoentada com labirintite e vivenciando muitos problemas por causa da 

doença, na conversa demonstrou seu desejo de se aposentar, e acreditava não 

estar apta para ser voluntária da pesquisa, tendo dificuldades até mesmo em 

ler o conteúdo do questionário. Sendo assim, tentei entrar em contato com 

outra professora do CIN 1 da mesma escola, porém esta também recusou, 

alegando ter tido outra estagiária a pouco tempo e que não gostaria de ter uma 

outra pessoa realizando observações na sala de aula para não atrapalhar o 

desempenho dos alunos, mesmo explicando que se tratava de uma pesquisa 

que consistiria em observação de apenas duas aulas, ela manteve a recusa, 

dessa maneira, essa escola não pode fazer parte da pesquisa. 
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3.1.3 Escola Ação e Cidadania  

 

Na Escola Ação e Cidadania, fui muito bem recebida pela diretora que 

gostou muito da proposta de pesquisa, considerando-a bastante relevante. 

Nesta conversa, expliquei-lhe sobre o conteúdo a ser pesquisado e a 

metodologia, e fui advertida pela diretora que a professora havia aceitado fazer 

parte de outra pesquisa e a pesquisadora não havia sido ética, expondo em 

reunião pública o nome da escola, juntamente com procedimentos realizados 

em sala de aula não averiguados com profundidade na pesquisa e que foram 

mal interpretados pela pesquisadora. Este fato gerou na docente uma 

resistência a pesquisas acadêmicas em sua sala de aula, desta forma quando 

lançamos o convite para fazer parte de nossa pesquisa, a mesma mostrou-se 

receosa em participar, porém com o apoio da diretora e a explicação das bases 

éticas da pesquisa, concordou em participar. Assim, entreguei a ela o 

questionário e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que 

ela respondesse e me entregasse no período da observação, uma vez que não 

havia intervalo na escola e por esse motivo ela não poderia respondê-lo e 

assiná-lo naquele momento. 

 

3.1.4 Escola Municipal Lúcia Oliveira 

 

Na Escola Municipal Lúcia Oliveira, fui bem rebebida pela coordenação 

da escola. Inicialmente conversei com a diretora sobre o projeto e em seguida 

com a professora, a qual, após a explicação sobre o método, o objetivo, 

importância e o compromisso ético da pesquisa aceitou gentilmente colaborar, 

colocando como condição a apresentação prévia da pesquisa entre os alunos, 

os quais deveriam também aceitar a minha presença enquanto pesquisadora 

na sala de aula. Dessa maneira, entreguei o questionário e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para serem lidos respondidos e 

assinados no período que a professora considerasse mais conveniente e 

combinamos que o dia em que haveria o primeiro contato com os alunos, a fim 

de explicá-los sobre minha presença como observadora durante duas aulas.   

No dia e na hora combinados, visitei a turma e expus a pesquisa aos 

alunos, utilizando uma linguagem acessível às crianças, apresentei-me e falei 
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que eu estudava em uma grande escola e que estava ali para fazer uma 

atividade de casa que consistia em observar a professora em suas atividades e 

anotar os pontos que eram mais importantes da aula. Deixei claro que eles não 

eram o foco da observação, que não estavam sendo avaliados e podiam se 

comportar naturalmente. Em seguida, perguntei-lhes se aceitariam minha 

presença durante essas aulas, no que eles consentiram sem ressalvas que eu 

realizasse a pesquisa. 

 

3.2 Análise dos dados do questionário e das observações 7 

 

3.2.1 Identificação dos participantes 

 

           O questionário aplicado possuiu 06 questões para identificar quem são 

os professores dentro da sua atuação profissional. O instrumento pesquisou 

informações diversas: idade, graduação, tempo de trabalho na rede municipal 

de ensino, o tempo em que leciona o Ciclo da Infância (fase 1), desejo de 

trabalhar com o Ciclo da Infância e as outras etapas de aprendizado, Ciclos e 

programas que já atuou como docente. Todos com a intenção de permitir a 

caracterização do docente, para relacionar como questões acerca da prática 

docente no Ciclo da Infância (fase 1), tais como o tempo de serviço, crenças, 

escolha do método e outras, que podem ser fatores importantes nas 

identidades docentes.  

A idade dos professores pesquisados no Ciclo da Infância (fase 1) 

esteve entre 26 e mais de 48 anos, sendo que o professor A tinha entre 26 e 30 

anos, o professor B estavam entre 37 e 41 anos e o professor C possuía mais 

de 48 anos. Os professores B e C eram do sexo feminino, e o professor A do 

sexo masculino. Entre os pesquisados predominou o nível superior de 

escolaridade, com a graduação em pedagogia, onde os professores A e B 

cursaram pedagogia e o professor C tinha o curso de magistério. Com relação 

a outras formações, professor A era pós-graduado em psicopedagogia e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o professor B graduou-se através de 

                                                           
7 Dentro da análise dos dados, vale ressaltar que alguns dos somatórios dos percentuais registrados não 

fecharão em 100%, mas em 99,9%, devendo com isso serem considerados aproximados.   
 



76 
 

Ensino a Distância (EAD) em Letras. No que tange ao tempo de atuação 

profissional, professor C trabalhava na rede municipal de ensino de Itabuna há 

aproximadamente 30 anos, professor B há 20 anos e professor A há quatro 

meses.  

No que diz respeito ao período de atuação no Ciclo da Infância (fase 1), 

professor B afirma trabalhar nesta fase entre 01 e 03 anos, professor C tem 

estado com este grupo entre 07 e 10 anos e professor A  está realizando sua 

primeira experiência com esta etapa educacional. Dentre estes participantes, 

professor A e B afirmaram trabalhar no Ciclo da Infância (fase 1) por opção e 

professor C relatou que trabalham nesta etapa pelo fato de não poder optar por 

outra, uma vez que este é o sistema da Rede Municipal de Educação de 

Itabuna. 

No momento em que solicitados a responder acerca de outras 

experiências docentes, foi apresentado que todos já trabalharam com outras 

etapas educacionais, dentre os quais professor A lecionou no ensino superior, 

professor B ensinou no Proeja 01 e 02 por 04 anos, no Ciclo da Pré-

Adolescência por 13 anos e com turmas do Ciclo da Infância fases 2 e 3 por 3 

anos e professor C trabalhou com turmas do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) 

por aproximadamente 03 ou 04 anos.   

Com o resultado obtido através desta etapa do questionário associado à 

observação das duas aulas, percebemos primeiramente algumas 

particularidades relacionadas à influência do tempo de trabalho para a 

formação da identidade e desenvolvimento da prática docente, que serão 

analisadas à luz do referencial teórico de Tardif (2007). 

A partir do pensamento do autor, a primeira fase da carreira como 

professor parte da transição do idealismo para a realidade, interiorizando as 

normas do sistema escolar e a descoberta dos alunos reais, os quais não 

correspondem aos idealizados.  Dentro desse enfoque, o professor iniciante 

pesquisado comparou em relato durante as observações as duas turmas que 

lecionava, sendo que uma já estava numa fase mais avançada da 

alfabetização por conta de um trabalho realizado por outro professor que o 

antecedeu, o que facilitou o trabalho de desenvolvimento de cognitivo para a 

aquisição da leitura e da escrita com esta turma. O outro grupo observado, 

entretanto, precisava de um investimento maior do professor para realizar o 



77 
 

processo de letramento, pois havia uma heterogeneidade cognitiva de alunos, 

alguns se encontravam no nível pré-silábico e silábico e outros poucos já 

conseguiam ler e escrever. Diante desta situação o professor, ainda no 

processo inicial de formação da sua identidade profissional recorreu à 

segurança de sua experiência prévia (psicopedagogo) e sua especialização 

(psicopedagogia) com a qual possuía maior identificação. As duas formações 

ofereceram a ele uma base segura para lidar com a situação da sala de aula 

observada, através do enfoque principal dado no aspecto emocional e 

psicológico, principalmente das crianças com problemas, do que na questão 

cognitiva, durante suas aulas.  

Em contrapartida, os professores com maior experiência observados, 

possuíam como postulado por Tardif (2007), mais habilidade em lidar com os 

aspectos diversificados da dinâmica de uma sala de aula, principalmente os 

pedagógicos (gestão da classe, planejamento de ensino, apropriação pessoal 

dos programas, etc.). Esses professores também possuíam identidades 

profissionais mais consolidadas, mesmo sabendo da dinâmica da construção 

das identidades. Também notamos que esses docentes com mais tempo de 

prática, tinham melhor domínio de sala, utilizavam técnicas mais elaboradas 

para ajudar o aluno no aprendizado da alfabetização e eram mais atentos às 

várias necessidades educacionais dos aprendizes, auxiliando-os com mais 

habilidade na aquisição da leitura e da escrita, contextualizado e tendo um 

olhar mais apurado à necessidade cognitiva do aluno em sua individualidade.   

Contudo, os estudos de Tardif nos alertam que se faz necessário 

compreender que 

 

a estabilização e a consolidação não ocorrem naturalmente, apenas 
em função do tempo cronológico decorrido desde o início da carreira, 
mas em função também dos acontecimentos constitutivos que 
marcam a trajetória profissional, incluindo condições de exercício da 
profissão  (TARDIF, 2007, p. 85). 
 

Diante desta abordagem, um dos professores em relato contou sobre o 

início de sua carreira, que foi em escolas periféricas de difícil acesso, com 

poucos recursos e condições de trabalho, o que a ajudou a ser cada vez mais 

criativa dentro da sua profissão, uma vez que, os recursos escassos a obrigada 

a utilizar da criatividade para atingir seus objetivos profissionais. 
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Podemos notar também que formação acadêmica influenciou na 

construção da identidade do professor em sala de aula, onde o professor 

especializado em Psicopedagogia direcionou seu olhar muito mais nas 

necessidades emocionais do que nas necessidades cognitivas dos alunos, e os 

professores formados no magistério e em pedagogia e em letras, mesmo 

trazendo elementos emocionais, focou seu trabalho especialmente no 

desenvolvimento de elementos cognitivos que permitem a aquisição da escrita 

e da leitura. 

Dentre os professores pesquisados não foi notada a interferência da 

escolha da fase a ser trabalhada com o desempenho do professor, porém os 

professores observados se identificavam com a profissão docente, e mesmo 

apresentando insatisfações com a realidade educacional pública brasileira, 

desempenhavam sua profissão com prazer e davam o melhor de si para 

promover um ensino de qualidade para todos. 

 

3.2.2 Relações entre as condições de trabalho, a prática e a identidade docente 

 

Ainda baseados em Tardif (2007), analisamos este outro ponto da 

pesquisa, no qual o autor afirma que as condições de trabalho podem gerar 

consequências psicológicas, afetivas, relacionais e pedagógicas positivas ou 

negativas no cotidiano escolar.  

Iniciamos citando algumas das más condições de trabalho, que são 

causas da insatisfação, da frustração e do desestímulo com a prática 

educativa, podendo resultar na execução do trabalho sem investimento 

material e afetivo, sem esforço e vontade fazendo do trabalho uma fonte de 

sofrimento ao invés de prazer. 

Dentre elas a carga excessiva de trabalho, psíquica e material, é uma 

fonte de mal estar no ambiente educacional, podendo gerar fadiga, 

esgotamento e insatisfação, pois diminui o tempo de vivenciar outros aspectos 

da vida que estão além do trabalho, como relações afetivas, familiares e 
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momentos de lazer. Tendo a possibilidade de ser causa de muitas doenças 

psicossomáticas8 relacionadas ao excesso de trabalho em qualquer área.  

Essa investigação psicossomática que se trava, mostra uma 

descompensação sob a forma de síndrome, de um sujeito que sofre 

emocionalmente por conta do seu trabalho e que não vê formas de mudanças 

por conta do sistema em que está inserido ou de suas necessidades pessoais. 

A situação é agravada se a remuneração para o trabalho exercido não 

condiz o com a tarefa executada, pois o salário tem numerosas significações:  

 

Primeiramente concretas (sustentar a família, ganhar as férias, pagar 
por melhorias na casa, pagar as dívidas), mas também abstratas na 
medida em que os salários contêm sonhos fantasias e projetos de 
realizações possíveis. No caso inverso, o salário pode veicular todas 
as significações negativas que implicam as limitações materiais que 
ele impõe (DEJOURS, 1992, p. 51). 
 

Esta ultima é muitas vezes a realidade do trabalho docente, 

principalmente dos docentes que trabalham com as séries iniciais, que acabam 

recebendo uma remuneração menor que a de professores que trabalham com 

outros níveis educacionais. O fato citado pode fazer com que o professor 

repense sua escolha profissional, assim desistindo ou se desestimulando na 

sua profissão. 

Podemos acrescentar dentro dos fatores citados, as condições físicas de 

trabalhos e as relações interpessoais, que também podem gerar 

consequências positivas ou negativas a identidade e a prática docente, 

influenciando em suas crenças, valores, relações, identificação com a 

profissão, etc. tendo a possibilidade de causar prejuízos ou benefícios para a 

educação como um todo.  

A partir do contexto abordado, não podemos esquecer que o trabalho é 

também fonte de satisfações, as quais podem ser classificadas em satisfações 

concretas (bem estar físico, biológico e emocional) e as satisfações simbólicas 

(vivencia qualitativa das tarefas que executa na vida) dentro do trabalho, sendo 

capazes de oferecer relações satisfatórias e prazerosas, oferecendo assim 

condições para que a prática educacional seja realizada de forma motivada, da 

                                                           
8
  As doenças psicossomáticas são doenças orgânicas causadas principalmente pela influencia dos 

problemas emocionais causadas por um estado de tensão no aparelho psíquico, onde os conflitos 
internos, as reações emocionais culminam em modificações corporais (MIJOLLA, 2005). 
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melhor maneira possível e fazendo com que o professor realize identificações 

positivas com a sua profissão. O contrário, por sua vez pode ser vivenciado de 

maneira negativa pelo profissional (DEJOURS, 1992).    

O caso da professora que não participou da pesquisa pode ser um 

exemplo que ilustra bem como a estrutura de trabalho pode influenciar a crença 

e a identidade profissional, e a depender da estrutura psíquica e emocional do 

sujeito “levar a um sofrimento e até a uma síndrome psicopatológica 

caracterizada” (DEJOURS, 1992, p. 59). 

Considerando a resposta dos entrevistados, quando questionados sobre 

a influência das condições de trabalho para a identidade docente obtivemos o 

seguinte resultado: para os professores A e C as condições de trabalho não 

influenciam a identidade docente; para o professor B influencia em parte, pois 

para o desenvolvimento da identidade docente faz-se necessário um ambiente 

e relações interpessoais harmônicas, de paz e respeito, pois todos os seres 

humanos necessitam desses mecanismos para sentir prazer e executar sua 

função no seu lugar de trabalho, e a docente afirma que necessita disso na 

escola. 

Já nas suas respostas acerca da influência das condições de trabalho 

sobre a prática docente, o professor A respondeu que as condições de trabalho 

influenciam na prática docente. O professor B afirma que a influência é parcial 

e para o professor C não há influência. Para os que responderam 

afirmativamente, eles justificaram sua resposta afirmando que as condições 

físicas precárias da escola afetavam diretamente na sua prática. Na sala deste 

professor haviam garrafas pets deixadas pela gincana do dia da criança, que 

não foram recolhidas e dispersavam os alunos, a sala se intercomunicava com 

outras através de uma porta pela qual os alunos mais agitados corriam, 

atrapalhando inclusive o trabalho da sala ao lado. Para o que respondeu em 

parte, outro prisma foi evidenciado, dos quais: a fala de material didático, a falta 

de compromisso da equipe gestora e da coordenação com o trabalho 

pedagógico desenvolvido em sala de aula.  
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3.2.3 Estrutura física e materiais didáticos utilizados 

 

Antes de abordar este subtópico, vale ressaltar que a maior parte dos 

dados obtidos para esta análise se fez da observação da realidade estudada, e 

não foi contemplada dentro do questionário. Porém, como pesquisadora, não 

há como realizar uma pesquisa sem olhar a realidade em nosso entorno, sendo 

assim, por conta da riqueza dos elementos percebidos, julgamos interessante 

agregar este tópico a nossa pesquisa.  

As atividades pedagógicas realizadas pelos dos professores, bem como 

todo o ambiente escolar inseridos num contexto particular de cultura, propiciam 

condições para o desenvolvimento de algumas características profissionais 

próprias que identificam os professores como um todo, e também os 

predispõem a algumas particularidades identitárias individuais. Dentre estas, 

podemos destacar o olhar acerca dos alunos e da educação, características 

culturais, crenças profissionais e formas de relacionamento com o contexto 

escolar como um todo. 

Ao observar as escolas e salas de aula pesquisadas, percebemos que 

apresentavam estruturas físicas diversas, mostrando uma falta de 

padronização da estrutura física das escolas da Rede Municipal de Itabuna. A 

escola A não possuía local apropriado para recreio, espaço para a alimentação, 

as salas não eram isoladas uma da outra, porém interligadas por portas, os 

funcionários da escola passavam eventualmente de uma sala para outra por 

entre as salas como se fosse um grande corredor, interrompendo a aula, 

mesmo que fizessem o possível para não incomodar a aula do professor, essa 

estrutura prejudicava o foco de atenção dos alunos e a atividade do professor. 

Na sala do Ciclo da Infância (fase 1) desta escola, as paredes se encontravam 

vazias, sem material de estímulo visual para a criança em processo de 

aquisição da leitura e da escrita, havia apenas um cartaz com as letras e 

algumas formas silábicas fornecidas pelo material do Pacto. 

O material didático utilizado como base para todas as escolas era o 

material do Pacto Nacional pela educação a idade certa, onde se coloca como 

meta a alfabetização de crianças até os seus 08 anos, o qual de acordo com o 

Ministério da Educação Brasileira tem por objetivo não deixar que nenhuma 

criança carregue um déficit educacional ao longo da vida, garantindo sua plena 
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alfabetização (MEC, 2012). 9  Os professores B e C (com maior tempo de 

experiência educacional) reclamaram do material disponibilizado pelo governo, 

falando que o material oferecia espaços pequenos para a escrita de crianças 

no processo de alfabetização, não eram visualmente atrativos, as letras dos 

textos para a leitura eram pequenas para as crianças e, além disso, não havia 

espaçamento suficiente para que os alunos percebessem a separação entre as 

palavras.  

 Além do material didático oferecido pelo governo, todos utilizavam 

material didático extra. Desses recursos adicionais, o professor A usava alguns 

pequenos livros de leitura com histórias clássicas infantis que eram lidos pelo 

professor para os alunos interessados na história, no momento em que o aluno 

solicitava, no início das aulas ou quando não havia outras atividades didáticas 

sendo realizadas. Também se utilizou na turma observada quebra-cabeças e 

carrinhos para a recreação, após a conclusão o conteúdo preparado para a 

aula.  

Houve uma reclamação do professor no sentido que ele disponibilizava 

recursos próprios para a aquisição de material extra, pois a escola não repunha 

os custos de material didático adquirido pelo docente.  

Acrescentamos a essas informações, o fato de que o material do Pacto 

foi manuseado por este professor, de acordo com as sequencias das páginas, 

a exposição do conteúdo a ser trabalhado foi rápida e pouco contextualizada, 

entretanto havia um bom monitoramento da realização das tarefas 

individualmente, sendo que o professor mostrou-se mais atento aos alunos 

com graves dificuldades cognitivas.  

O professor B utilizou o material do Pacto de acordo com o planejamento 

de aula do professor, não seguindo a sequência sugerida pelo livro, houve uma 

boa exposição do material e os alunos eram monitorados dentro das suas 

dificuldades. Além desse material, foram utilizados livros didáticos de história, 

onde o conteúdo foi contextualizado e trabalhado de diversas maneiras no 

decorrer da aula (música, dança, teatro, pintura...). 

                                                           
9
 Informação obtida no portal eletrônico do Ministério da Educação e Cultura datado do ano de 2002, no 

site: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18214:governo-
promove-pacto-nacional-para-alfabetizar-criancas-ate-oito-anos&catid=211&Itemid=86>  
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Em uma das aulas observadas o professor utilizou material áudio visual 

(televisão e datashow), a fim de criar uma atmosfera dinâmica na aula, 

relacionando-o com o tema abordado. Diante desses recursos, a professora 

afirmou que gostava muito de utilizar materiais tecnológicos e que costumava 

manter na sua sala uma TV, pois utilizava este material com frequência.  

Nas aulas observadas desta turma, o tema escolhido pelo professor foi o 

cuidado da água do planeta, trazendo aos alunos noções de economia dos 

recursos naturais, formas de melhor utilização da água, fazendo uma ponte do 

conteúdo com o contexto social do aluno, conscientizando-os da importância e 

do cuidado que eles devem ter com a água, trazendo inclusive a ideia de levar 

este conhecimento para os pais e outras pessoas dentro da sociedade. 

Podemos perceber estes aspectos no trecho abaixo que selecionamos da fala 

da professora: 

 

Vocês sabiam que a água é um recurso natural e que se você não tiver cuidado ela pode 
acabar? Imagine aí, você sem água pra beber, pra cozinhar, pra tomar banho? Que desespero 
você não ia ficar. Quem desperdiça água, deixa a torneira lá aberta, às vezes vai no banheiro 
da escola, a colega chega e deixou aberta, aí você passa, lava as mãos e deixa lá aberta. A 
culpada não fui eu, mas todo mundo paga. Em casa, fica desperdiçando água; a mãe, tem 
gente que vai lavar os pratos fica lá passando sabão e a torneira aberta!   Aí chega a vizinha 
fica lá conversando e a torneira lá... Minha mãe, fecha minha mãe, passa sabão em tudo e 
depois vai enxaguando... A água que lavou a roupa já dá pra lavar o passeio, pra lavar o 
quintal, já joga no vaso do banheiro. 

 

O professor C dispunha como material extra: livros paradidáticos de 

leitura que eram lidos num momento reservado para a leitura, contextualizados 

e interpretados com os alunos, CDs com músicas infantis e atividades 

direcionadas para os alunos em cada nível de aquisição da língua.  

Nas aulas observadas, este professor escolheu um material de leitura 

que falava sobre a amizade e cuidado com a saúde, contextualizando com as 

experiências das crianças. E trabalhou ao longo da aula com os animais, 

personagens da história, aproveitando para trazer às crianças uma experiência 

de aquisição da linguagem escrita. 

O material do Pacto, por sua vez, foi utilizado como base para o ensino 

de estruturas linguísticas e matemáticas.  

Podemos perceber nessas observações a identidade dos professores 

refletida na escolha dos materiais utilizados, algumas de suas crenças, saberes 

que desejam transmitir aos alunos. De maneira subjetiva, os professores 
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realizaram sua prática e organizaram sua sala de aula de acordo com suas 

experiências, gostos, habilidades e crenças que vão além do lecionar a ler e 

escrever.   

Também notamos que as condições de trabalho interferiram na ação 

prática docente, sendo no ritmo da aula, na relação com os alunos, na forma de 

gerar um ambiente em que as crianças prestem atenção nos conteúdos 

abordados ou na sensação de satisfação do professor com o seu ambiente de 

trabalho.  

 

3.2.4 Como os professores se percebem em sua prática  

 

Ao analisar a construção da identidade docente, convém investigar 

sobre seu autoconceito e sua autoimagem com seus símbolos, significados e 

códigos de linguagens, bem como estas influenciam no seu fazer pedagógico. 

Essa imagem que temos de nós mesmos, como vista no segundo 

capítulo é formada pelo que incorporamos e interiorizamos dos discursos 

sociais que somos introduzidos, desde a nossa infância e pela nossa 

percepção e elaboração individuais desses discursos.  

Chami e Loos (2007) destacam que o conhecimento docente das suas 

próprias capacidades e crenças pode interferir no processo educacional. O 

sistema de crenças e percepções do professor sobre si é de tanta importância 

que pode afetar na sua atuação e sucesso profissional. 

Baseados em Woodward (2012), essa nossa autoimagem subjetiva 

envolve nossos pensamentos, emoções e ações trazendo uma parcela pessoal 

à atividade docente. Dessa maneira, nossas imagens podem se manifestar nos 

nossos juízos e crenças sobre nós mesmos (professores), sobre os outros 

(alunos e colegas de trabalho) e sobre o contexto social em que estamos 

inseridos (escola), apresentando outro prisma das formações identitárias dos 

professores entrevistados. 

Nesse sentido, a totalidade dos professores entrevistados tinha uma 

imagem positiva de si. Sendo que o professor A colocou-se como profissionais 

esforçados, o professor C, como um profissional dedicado, interessado, sempre 

em busca de melhorar-se como profissional e o professor B como profissionais 

éticos, sensíveis. Destes, apenas um dos entrevistados colocou a contraparte 
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dos seus pontos negativos enquanto professor, se descrevendo como às vezes 

uma profissional ríspida e autoritária. 

Dentro das observações, notamos que a percepção dos professores 

sobre si equivaleram aos seus comportamentos apresentados na sala de aula, 

mostrando um bom nível de reflexão sobre sua prática profissional e grande 

autoconhecimento.  

Concluímos através da análise desses dados, que aspectos da 

identidade pessoal do professor docente permeiam a prática educacional, 

trazendo elementos subjetivos à educação.  

 

3.2.5 Crenças dos professores 

 

Como visto no capítulo teórico, o professor, na construção de seu perfil 

identitário enfrenta inúmeros desafios e constantes transformações, muitas 

vezes contraditórias que podem afetar as relações que mantém consigo 

mesmo, e com outros agentes educacionais no desenvolvimento da sua 

atividade laboral cotidiana, bem como suas crenças profissionais e 

pedagógicas. 

Desafios e mudanças se configuram desde a sua formação inicial, os 

quais se estendem por todo o processo de sua ação formativa e desempenho 

de sua prática pedagógica. No contexto de suas relações de trabalho, esse 

profissional defronta-se com uma variedade de situações que, em decorrência 

de uma base teórico-metodológica nova e desafiadora, um sistema de políticas 

educacionais governamental de decisões fragmentadas e estruturas físicas, 

sociais e institucionais fragilizadas, dificulta o seu fazer pedagógico, levando-o 

a necessidades de adaptação por parte de si mesmo e de seus pares e 

readaptações de suas crenças profissionais e pedagógicas (MOITA LOPES, 

2002). 

Todas estas situações põem em questão a competência profissional, as 

crenças educacionais, a autoestima e a autoimagem do professor, podendo 

interferir nas suas relações interpessoais e na construção de seu perfil 

identitário. 

A essência da discussão que aqui se apresenta a partir da análise das 

repostas dos questionários e das observações das aulas, vislumbram uma 
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reflexão dos conceitos e crenças que perpassam pela construção da identidade 

do professor, suas funções e concepções constituídas a partir de valores, 

crenças e competências que influenciam o processo de construção de sua 

prática. 

Nesta parte, realizamos questões acerca do processo identitário dos 

professores, no qual participam suas intenções, valores e crenças dos 

professores, observadas como pontuado por Celani e Magalhães (2002), nas 

suas teorias do mundo físico, nas normas, valores e símbolos do mundo social, 

nas expectativas e imagens do autor sobre si num contexto particular e nas 

suas tradições, rotinas e costumes que a escola estimula a conservar. 

 

3.2.5.1 O papel social e cultural 

 

Quando questionados se suas crenças e cultura influenciam na prática 

docente, 100% dos professores afirmaram que sim; professor A falou que elas 

se mostram na sua didática e metodologia; professor B declarara que não há 

separação entre sua pessoa enquanto profissional docente e pessoa 

(evangélica, dançante,...), falando ainda que em algumas situações fica 

evidente seu agir, seu pensar, sua crença pessoal. O professor C afirmara que 

suas crenças e valores interferiam na forma de agir diante das práticas 

cotidianas. 

Na análise das respostas, também encontramos que todos os 

professores entrevistados acreditavam que sua ação tem um importante papel 

social e que contribuem para formar cidadão críticos, reflexivos e, portanto, 

autônomos. Entretanto, essas crenças nem sempre equivaleram totalmente à 

prática, pois são necessárias ações pedagógicas complexas para realizar tal 

ação, assim percebemos através da nossa observação que o professor A, por 

focar muito mais no aspecto afetivo dos alunos durante as aulas, dirigia a maior 

parte da sua atenção aos alunos com mais dificuldade cognitiva e 

comportamental, focando menos nas necessidades dos demais alunos. 

Portanto, notamos que o professor só será socialmente importante, se 

conseguir refletir na sua prática as habilidades necessárias para despertarem 

na maior parte dos alunos o senso crítico e a reflexão, ajudando-os a ler e 

entender o mundo de várias formas bem como se colocarem dentro da 
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sociedade, e o primeiro passo se dá na primeira etapa da alfabetização onde 

se traz o prazer de ler, escrever, entender e ser entendido dentro do mundo. 

 

3.2.5.2 O papel da escola 

 

Para os professores entrevistados a escola é o lugar onde há 

possibilidades de se desenvolver saberes e experiências vividas, como 

também mediar situações de aprendizagens, trazendo a aquisição do 

conhecimento de forma sistematizada. 

Esses pontos puderam ser vistos na observação dos professores B e C, 

quando realizaram a contextualização dos conteúdos com a vida dos alunos, 

no momento em que ouviam as experiências particulares dos alunos, em que 

os professores traziam os valores e normas reconhecidos socialmente, e 

quando trabalhavam com os alunos o conteúdo programado para o 

desenvolvimento da leitura e da escrita. No professor A pudemos observar 

dentro deste contexto apenas algumas normas sociais tais como, “não brigue 

com o colega”, “não bata em meninas” e quando se comportavam mal eram 

colocados de castigo, olhando para a parede, porém não houve a exploração 

sistemática do conteúdo e não foi observado o trabalho do professor de 

envolver e contextualizar o aluno com o conteúdo, dessa forma os alunos se 

tornavam dispersos, não compreendiam o que estavam realizando e muitos 

deles apenas tentavam copiar sem entendimento adequado o que o professor 

dizia.  

 

3.2.5.3 O aluno 

 

Dentro das respostas dos entrevistados, professor A percebeu o aluno 

como o futuro da nação, o professor B notou-o como peça fundamental do 

processo de AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO (grifo do entrevistado) e o professor C 

afirmou que o aluno necessita da escola para que adquira o conhecimento 

sistematizado, socializado e humano. 

  Essas crenças demonstram a identidade profissional dos docentes. No 

primeiro percebemos que o professor por observar as dificuldades dos alunos 

da comunidade carente em que ensina, tenta dentro da sua prática minimizar 
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essas dificuldades através do afeto, trazendo normas e valores sociais que 

auxiliem os alunos a serem cidadãos dignos, o futuro da nação. No segundo 

ponto, notamos a ideia de uma educação centrada na necessidade e no perfil 

do aluno, onde a ação gera uma reação, na qual podemos ter a hipótese de um 

conteúdo compreendido (ou não) ou de um objetivo educacional alcançado (ou 

não) que necessita ser refletida e ser transformada em uma nova ação. Por 

último, como este professor trabalha em uma comunidade carente, supomos 

que ele acaba por perceber a escola como único lugar em que o aluno pode 

adquirir tais conhecimentos, não citando então outros ambientes e meios 

educacionais tais quais: a TV, o convívio com o outro e a internet. 

 

3.2.5.4 A Prática docente 

 

Os entrevistados quando perguntados de que forma se percebiam como 

professores, obtivemos o seguinte resultado: professor A se colocou como 

eterno aprendiz; professor B acreditava que a prática docente se pauta na 

reflexão e autoavaliação, onde se faz necessário perceber o que deu certo, o 

que não deu certo e o que precisa melhorar; e o professor C percebia a relação 

docente como uma relação de extrema importância para a relação professor-

aluno, pois era na prática que se construiria os laços de amor, de amizade, de 

respeito, entre outros. 

Fazendo uma triangulação de dados com respostas anteriores, a 

primeira resposta se relaciona com o entrevistado que está tendo sua primeira 

experiência no Ciclo da Infância e possui apenas 04 meses de prática, dessa 

forma ao se colocar como um eterno aprendiz, o docente se mostrou um 

profissional, que apesar de sua pouca prática, está aberto a aprender. No 

segundo, tivemos um profissional reflexivo dentro da sua prática docente e no 

terceiro, houve um foco da prática docente na relação interpessoal, de 

construção de valores sociais. 

Observamos então em todos esses docentes, dentro das suas 

identidades profissionais, o desejo de realizar um trabalho de qualidade, 

mesmo que diante das experiências particulares de cada professor todos 

lançassem seu olhar sobre um foco diferente da sua prática. 
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3.2.6 Saberes dos professores 

 

No momento em que falamos sobre aprendizagens profissionais, 

estamos também trazendo a tona a discussão acerca dos saberes dos 

professores, os quais corroborando com as ideias de Tardif (2007) englobam 

conhecimentos, competências, habilidades, e atitudes que se relacionam ao 

saber-fazer e saber-ser do professor. Notamos com essa descrição, que os 

saberes dos professores têm caráter heterogêneo, os quais se unem dentro do 

exercício de seu trabalho e alicerçam o ensino. 

Esses saberes vêm de fontes variadas: das relações familiares, do 

trabalho partilhado com outros membros da escola, das suas crenças, das suas 

experiências (pessoais, profissionais e escolares), entre outros.  Eles não se 

limitam aos conteúdos da matéria, ao material utilizado, à didática realizada e à 

formação acadêmica, mas se estendem a sua personalidade, talentos diversos, 

conhecimentos sociais, religião afetividade.   Podemos identificá-los no quadro 

resumo da página 58 dessa dissertação proposto por Tardif (2007).  

Todo o conhecimento docente serve de base para o ensino e é plural, 

isto é, o professor não possui apenas uma única crença, mas várias, que aplica 

cotidianamente em sua prática. Eles se apresentam em sua função, na sua 

biografia, na sua relação interpessoal com o seu aluno, na escolha das 

atividades didáticas, na sua concepção sobre a educação, na gestão de classe 

e na forma de abordagem dos programas didáticos do governo. 

O desenvolvimento dos seus saberes também traz elementos para a sua 

formação identitária, numa via de mão dupla onde o saber é criado e cria 

identidades, como um artesão e um artista com sua arte. Sendo assim, é 

sempre difícil distinguir na prática o que é parte profissional e o que é parte 

pessoal.  

Diante desta abordagem, quando os docentes foram questionados 

acerca das aprendizagens profissionais que são importantes para a construção 

da identidade profissional, sendo assim, o professor A afirmou que o professor 

marca para sempre a vida de um aluno que, portanto a afetividade é de suma 

importância na primeira etapa do Ensino Fundamental. Nesta reposta, o 

entrevistado apresentou a marca da sua formação psicopedagógica impressa 

na construção de sua identidade docente. O que se mostra claramente 
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evidenciado na observação das aulas, onde o professor se colocou 

extremamente atento às necessidades afetivas dos alunos, principalmente os 

que tinham necessidades especiais. 

Os professores B e C não diferenciaram as aprendizagens adquiridas ao 

longo da vida das aprendizagens profissionais, sendo todas elas colocadas no 

nível de aprendizagens de vida que são determinantes para a construção da 

identidade enquanto professor. Corroborando com nossa tese de que a 

identidade do professor é construída por suas crenças e saberes (pessoais e 

profissionais), os quais não podem ser trabalhados separadamente para a 

construção do docente. 

 

3.2.6.1 Pessoais  

 

 Dentro de todo este estudo, é importante salientar que “um professor 

não educa somente com sua cabeça, mas com sua vida” (TARDIF, 2007, p. 

103), os conhecimentos que acumulou ao longo da vida trazem um lastro para 

a construção de suas identidades e certezas apresentadas dentro de sua 

prática profissional. De acordo com o autor 

 

O professor não é somente um “sujeito epistêmico” que se coloca no 
mundo numa relação estrita de conhecimento que “processa” 
informações extraídas do “objeto” (um contexto, uma situação, 
pessoas, etc.) através de seu sistema cognitivo, indo buscar em sua 
memória, por exemplo, esquemas, procedimentos, representações a 
partir dos quais organiza as novas informações. Ele é um “sujeito 
existencial” no verdadeiro sentido da tradição fenomenológica e 
hermenêutica [...] uma pessoa completa com seu corpo, suas 
emoções, sua linguagem, seu relacionamento com os outros e 
consigo mesmo (TARDIF, 2007, p. 104).  

 

Em suma, através de sua história (pessoal, familiar, escolar, social) ele 

constrói sua identidade e realiza sua prática, compreendendo e interpretando 

por sua ótica pessoal as realidades educacionais em que está inserido. 

Prosseguindo, o professor C afirmou que aprendeu que o conhecimento 

não é assimilado de forma homogênea por toda a turma, que cada aluno 

aprende individualmente, alguns mais rapidamente, outros menos. Isso 

depende de seu amadurecimento pedagógico, seu nível atual de 

desenvolvimento e independe do estágio do desenvolvimento, como por 
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exemplo: a idade. Este mesmo entrevistado afirmou que teve uma vida escolar 

de notas regulares, muitas vezes abaixo da média, e que se tivesse tido uma 

escola muito rígida, que não focasse em outros aspectos de suas habilidades, 

jamais teria se formado e se tornado um profissional. Durante seu depoimento, 

ele disse que esta experiência de vida o ajudou a observar seu aluno por vários 

ângulos e respeitá-los no seu passo enquanto aprendiz. 

Dando seguimento, o professor B escreveu que aprendeu a olhar o outro 

em suas dimensões, a perceber a criança como um sujeito em constante 

transformação. Nesse sentido, observamos nas aulas um profissional 

preocupado com o nível de letramento de cada aluno, que fazia anotações 

direcionadas às necessidades educacionais de sua turma, bem como trazia 

atividades individualizadas, dentro de uma sala com alunos em momentos 

heterogêneos de aprendizagem. Porém, em alguns momentos notamos um 

olhar impaciente para o aluno não comportado, mesmo que estivesse 

vivenciando um momento emocionalmente difícil, devemos também notar 

diante deste olhar impaciente a política da escola e da diretoria de manter os 

alunos bem comportados dentro do antigo padrão educacional em que criança 

deve estar sentada, atenta e falar no momento adequado.10 Este aspecto traz 

mais um elemento que veio além do contemplado em nossa investigação, de 

como o posicionamento da política escolar e a postura da diretoria pode 

interferir na prática docente e na identidade profissional. 

 E finalmente, o professor A afirmou aprender com cada aluno e com 

cada aula. Mostrando-se novamente como um professor que está em 

construção de sua identidade e que está aprendendo o traquejo da prática 

docente. 

 

3.2.6.2 Transmissão de saberes 

 

Dos saberes pessoais que os professores procuraram transmitir aos 

alunos, 100% dos participantes falaram de valores humanos, tais quais: 

respeito às individualidades, sensibilidade, humildade, amor e honestidade. 

Entretanto, notamos também que nas turmas dos professores B e C houve 

                                                           
10

 Esta observação não dever ser tomada como um tom de crítica ou julgamento de certo ou errado, 
este é apenas o relato de um pesquisador que observa uma realidade e a descreve. 
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uma grande preocupação com a ecologia, a higiene pessoal e a economia de 

recursos naturais. 

Dentre os saberes profissionais transmitidos aos alunos encontramos a 

assiduidade, o compromisso, a competência, a ética, os valores, a cidadania, o 

conhecimento, o cuidado e a educação. Pudemos notar que alguns desses 

saberes, escritos na categoria de profissionais, estão na alçada pessoal, 

observando assim um entrelaçar desses dois saberes principalmente entre 

66,7% dos participantes, o que corrobora com nossa tese de que a identidade 

pessoal se entrelaça à identidade profissional, marcando a prática docente. 

 

3.2.7 A prática docente do ensino em Ciclo  

 

Como já vimos ao longo do capítulo teórico, a metodologia de Ciclo 

promove reflexões, a fim de trazer mudanças para a prática docente, dessa 

maneira pesquisamos ao longo do questionário aplicado se os professores 

tiveram que adaptar sua identidade e prática ao novo modelo de ensino 

proposto pelo município de Itabuna. Nesse aspecto, a totalidade dos 

participantes respondeu que realizaram mudanças em sua identidade docente 

e sua prática, sendo que dentre estes professor B realizou mudanças parciais e 

os professores A e C mudaram seu modo de trabalho. Dentre as mudanças 

citadas pelos entrevistados temos: a necessidade de observação do aluno 

como um todo, a readaptação do sistema de seriação para os ciclos de 

formação com uma transformação no planejamento, na organização da rotina, 

na intervenção e na avaliação dos alunos.  

Na observação das aulas, os professores B e C se mostraram 

preocupados em cumprir a metodologia do Ciclo de nivelar a idade apropriada 

com a aquisição de um nível adequado de leitura e de escrita entre os alunos, 

porém enfrentavam dificuldades com o sistema da rede de ensino que fazem 

parte e com o compromisso dos pais dos alunos, onde alunos são integrados 

às turmas no meio e no fim do ano letivo e em outros casos os pais não levam 

ás crianças para aula por motivos diversos, dificultando o professor realizar 

dentro de sua prática a exigência da metodologia do Ciclo da Infância. O 

professor A, não se mostrou muito focado com a aquisição da leitura e da 
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escrita dos alunos, mostrando-se muito mais desejoso de sanar e compreender 

as faltas afetivas dos alunos. 

Quando perguntados se atuavam de acordo com a metodologia de Ciclo, 

professor A e B responderam afirmativamente. Dos quais, o professor B 

afirmou utilizar um planejamento criativo, respeitando as diferenças e o ritmo 

de cada aluno, sua cultura, sua forma de viver, o lugar onde vive e que procura 

trabalhar tendo essas ações como paradigmas de sua prática. Já o professor A 

respondeu que utilizava uma metodologia que parte dos conhecimentos prévios 

dos alunos, o que seria de fundamental importância para a sua prática. 

 No professor B encontramos uma equivalência entre o que foi pontuado 

e a prática. Porém no professor A, o que foi escrito no questionário não se 

relaciona totalmente com a prática das duas aulas observadas, pois os 

conteúdos apresentados aos alunos nestas duas aulas, não foram trabalhados 

com a devida consistência e conexão com a realidade do aluno. 

Segue abaixo um trecho que exemplifica o que foi afirmado: 

 

Professor: presta atenção todo mundo. Leia a parlenda com o professor da turma. Cadê o 

docinho? Vamos todo mundo repetindo. Cadê o docinho? 

Alunos: aqui 

Professor: bora. Cadê o docinho? 

Alunos: aqui 

Professor: bora. Cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu. 

Alunos: o gato comeu 

Professor: cadê o gato? 

Alunos: aqui 

Professor: fugiu pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. 

Um aluno: fogo, fogo, fogo 

Professor: cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Tá 

carregando o milho. Cadê o milho? A galinha comeu. Cadê a galinha? Está botando um ovo. 

Cadê o ovo que estava aqui? Termina aí. Isso aqui é um parlenda. ... Agora, de acordo com o 

texto da parlenda agente vai fazer um desenho de cada parte da parlenda...  

Enquanto o professor falava os alunos ficavam conversando.  

Professor: cadê o docinho que estava aqui? O gato comeu. Vamos desenhar um gato ... 

 

O professor C não respondeu a questão, porém mostrou na prática 

realizar na sua totalidade de suas aulas, ações que são contempladas na 
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metodologia do Ciclo, trazendo atividades diferenciadas de acordo com as 

necessidades educacionais de cada estudante e avaliando-os contínua e 

formativamente, usando uma metodologia que contemplava a aquisição da 

leitura e da escrita que respeitava o ritmo de aprendizado de cada estudante.  

Durante as observações foi notado que todos os professores procuraram 

realizar suas aulas de acordo com uma escola popular cidadã, buscando trazer 

conceitos de ética, direitos, deveres, ensinando conhecimento, hábitos e 

atitudes armazenados pela civilização e procurando não excluir as crianças do 

processo de aquisição do conhecimento. 

 

3. 3 Síntese dos dados coletados 

 

A análise dos dados obtidos se refere à identidade docente e sua 

influência na prática educacional no Ciclo da Infância (fase 1) em 03 escolas 

municipais de Itabuna. 

Dentro do resultado de nossa pesquisa, notamos que as formações 

identitárias dos professores estão presentes na prática docente, no que tange à 

escolha do material utilizado, às crenças e atitudes dos professores, à 

organização do ambiente escolar e aos saberes transmitidos aos alunos 

através de discursos que trazem elementos identificatórios, o que confirma com 

nossa hipótese inicial. 

Observamos também, que há um papel importante dos saberes 

docentes para a construção de identidades pessoais e profissionais, 

influenciando a prática educacional. Saberes estes que são elaborados ao 

longo do tempo, através da formação pessoal e profissional, e das experiências 

únicas de cada professor. Isso nos faz perceber que a identidade docente não 

á algo estático, mas algo que se elabora e reelabora a medida que o professor 

vai se desenvolvendo profissionalmente e que a cultura em que está inserido 

se transforma.  

A falta de estabilidade e de um modelo profissional único pode ser 

geradora de incertezas, uma vez que ajustes e reajustes precisam ser feitos 

constantemente, provocando um processo de reflexão profissional de tempos 

em tempos. 



95 
 

Mas não só os saberes influenciam na construção da identidade 

docente, como também as políticas governamentais, as condições de trabalho, 

o material didático utilizado, as crenças, o tempo de trabalho, a cultura em que 

está inserido e as experiências pessoais e profissionais. Isso evidencia que o 

professor é um profissional dinâmico, e que múltiplos fatores influenciam na 

sua prática, crenças e identidades gerando inúmeras possibilidades 

educacionais. 

Concluímos assim, que é importante para o professor assumir uma 

postura reflexiva, não só acerca de questões metodológicas e cognitivas, como 

também aspectos relacionados à sua identidade pessoal e profissional, pois 

elas se fundem em uma só dentro de sua prática, podendo influenciar 

positivamente ou negativamente no processo de aprendizagem dos alunos do 

Ciclo da Infância (fase 1) . 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A alfabetização, iniciada na escola em ciclos no Ciclo da Infância (fase 

1), tem sido um a questão bastante discutida entre educadores e autoridades 

governamentais. Isso se deve a fatores que divergem em interesses, mas 

desejam o mesmo fim.  

Para aqueles preocupados com os aspectos humanísticos do processo 

educacional, a alfabetização é a porta de entrada para o mundo letrado, o que 

provoca uma abertura de consciência do mundo que nos cerca, gera 

autonomia no pensar e liberta as pessoas de estruturas sociais que desejam 

dominar os ignorantes através de uma obediência cega e um conformismo com 

as condições de vida que se encontram. 

Já para os preocupados com o desenvolvimento econômico social, a 

aquisição da leitura e da escrita é o ponto de partida para a criação de 

profissionais mais qualificados, que atendam as demandas ocupacionais 

exigidas na atualidade.  

Diante disso, o professor desta etapa educacional passa a ser uma das 

ferramentas chave para o desenvolvimento e a reflexão da sociedade. Porém, 

notamos com esta dissertação que este profissional não educa apenas através 

de aspectos metodológicos, mas traz em seus discursos identidades que 

tendem a influenciar o processo educacional, tanto no aspecto de transmissão 

de legados sociais, quanto nas crenças sobre a educação.  

O trabalho que ora apresentamos nos permite então chamar a atenção 

para o quanto as formações identitárias dos professores são importantes para 

a prática docente, principalmente na etapa escolar estudada. Pois nesta fase, o 

professor é o referencial linguístico, é aquele que apresenta um mundo letrado 

para as crianças, juntamente com seus valores, normas e cultura. Dessa 

maneira, a educação perpassa por metodologias e subjetividades. 

Existe, portanto, um consenso dos vários autores citados ao longo desta 

dissertação onde se afirma que o docente não pode mais ser percebido apenas 

como um técnico em questões educacionais imerso em metodologias e 

técnicas, mas também como uma pessoa, que realiza em si constantes 

processos de mudanças que afetam sua prática.   
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Notamos assim, que o desenvolvimento pessoal e profissional do 

docente é um processo complexo, inserido dentro de inúmeras teias que são 

tecidas conforme sua posição em relação a múltiplas, multifacetadas e muitas 

vezes, em situações contraditórias, os quais, portanto, promovem significações, 

pontos de vista, valores morais, crenças, expresso nos discursos elaborados 

pelos vários interlocutores educacionais situados em diferentes contextos 

(sociais, científicos, legislativos, sindicais, etc.). Suas identidades dão então, 

sentido as suas concepções educacionais. 

De acordo com as análises dos dados obtidos, percebemos que é 

impossível compreender a questão da identidade docente sem inseri-la 

diretamente na história, nas suas ações, nos seus projetos, práticas e no seu 

desenvolvimento profissional. 

Nosso estudo indica que a interação e a prática dos professores não se 

restringem a um desenrolar de acontecimentos objetivos. Ao contrário, sua 

trajetória profissional, social e pessoal geram-lhes marcas existenciais que, por 

sua vez, marcam sua particular maneira de ensinar. Graças a esses recursos 

pessoais é possível realizar uma maneira humana e significativa de educação, 

que toca o ser humano tanto positivamente quanto negativamente, podendo 

imprimir marcas que ecoam por toda a vida.  

Assim percebemos diante da nossa questão de pesquisa “Como as 

formações identitárias dos professores influenciam na prática docente do Ciclo 

da Infância (fase 1) em 04 escolas do município de Itabuna?” que há uma 

influência das formações identitária dos professores nas suas crenças sobre o 

aluno, a escola e o ensino, na sua maneira de interagir com o aluno, nos 

conteúdos abordados, nas normas sociais e saberes (pessoais e profissionais) 

transmitidos. O que confirma nossa hipótese inicial que as formações 

identitárias dos professores influenciam na abordagem do conteúdo e sua 

transmissão e a relação professor-aluno, trazendo elementos além de 

metodológicos e teóricos, identitários para a prática docente. 

Foi notado também, através deste trabalho, que a identidade pessoal e 

profissional modela o docente, e é através delas vivendo-as por dentro e por 

fora, que o professor pode considerar-se e tornar-se como tal, aos seus olhos e 

aos olhos sociais. Vale acrescentar que essas identidades dos professores 
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também podem trazer elementos para que os alunos construam suas próprias 

identidades. 

Observamos assim, um processo de interação que envolve além de 

alunos e professores, toda uma sociedade e uma cultura. Num contínuo devir, 

como um jogo dialético de tese-antítese-síntese constante, corroborando com a 

ideia defendida ao longo da dissertação, que não possuímos identidade única, 

estática e fixa, mas identidades que vão se construindo dentro de uma 

sociedade e de uma cultura, onde todos os grupos que fazemos parte trazem 

elementos para esta construção. 

O eu não é então, uma unidade passiva, mas que interage, influenciando 

e sendo influenciado. Dentro dessas interações forjamos nossas identidades, 

na qual transformamos e somos transformados por pessoas, sociedades e 

instituições que estamos inseridos. 

Neste contexto, o discurso assume uma posição de grande importância, 

pois ele é o veículo por onde as identidades fluem e assumem uma posição 

concreta na elaboração do que nos identifica com o que somos, éramos e 

podemos vir a ser como pessoas, profissionais, professores e alunos. 

Assim, a escola é um das instituições mais significativas para se (re) 

construir identidades, sendo o professor um dos elementos mais importantes 

para a transmissão. É na escola que aprendemos o legado do saber de nossa 

cultura, é lá, um dos ambientes que nos colocamos, nos (trans) formamos e 

aprendemos a ser sujeitos, com nossas diversas identidades no mundo. 

Porém, as investigações acerca de como as formações identitárias dos 

professores não se encerra neste trabalho, laçamos apenas uma semente para 

que, no contínuo devir do tempo, outras investigações possam ser feitas em 

maior escala, e em outros níveis educacionais, agregando novos valores à 

educação e à formação profissional docente. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTO AOS PROFESSORES 

 

 

Data: ______/______/______                     Número do questionário 
                                                                                                                          (Uso do entrevistador) 

 

          Códigos 
           (Uso do entrevistador) 

Escola:  

 

Número de alunos: __________________________ 

 

Eu sou Maria Renata Couto Schaun estudante do programa de Mestrado da UESC 

Letras: Linguagens e Representações e juntamente com minha orientadora Maria D’ajuda 

Alomba Ribeiro estamos realizando uma pesquisa acerca de como a formação identitária dos 

professores influenciam na prática docente no Ciclo da Infância (fase 1). Gostaríamos de 

contar com a sua valorosa colaboração na coleta das informações, respondendo ao nosso 

questionário. 

O questionário não tem identificações pessoais e é inteiramente confidencial, sendo 

garantido o uso ético de suas respostas na análise científica e acadêmica dos dados. 

 

Muito obrigada por sua valorosa colaboração. 

 

I - Identificação 

 

1. Faixa etária      

 

    20 a 25(     )      26 a 30 (     )      31 a 36 (     )      37 a 41(     )      42 a 47 (     )      + 48 (     ) 

 

II Formação? 

 

(     ) Ensino Médio  - Curso ________________________                                    

(     ) Graduação  - Curso __________________________     

(     ) Pós graduado – Curso  ________________________ 

(     ) Mestrado___________________________________ 

(     )Doutorado __________________________________ 

 

2. Porque você optou pela profissão professor (a)? __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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III Atuação Profissional 

 

1. Há quanto tempo você atua na rede municipal de ensino? ______________ 

 

 

2. Há quanto tempo você leciona o Ciclo da Infância ( fase 1)? 

 

   (      ) 1-3 anos           (       ) 4-6 anos          (       )7-10 anos      (      ) + de10 anos 

 

3. Você trabalha com o Ciclo da Infância por opção? 

 

   (      ) sim           (      ) não     Em caso negativo, qual o motivo _____________________ 

 

3.1  Após trabalhar com a organização da educação em ciclo você mudou a sua prática 

docente? 

 

(     ) sim           (     ) não     (     ) em parte 

 

3.2  Caso você tenha respondido sim e em parte, cite as duas principais mudanças 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

4. Você já atuou como docente: 

(     ) Em outras fase do Ciclo da Infância?  Quais_____________ Por quanto tempo? _______ 

(     ) No Ciclo da Pré-Adolescência?                                                     Por quanto tempo? _______ 

(     ) No Ciclo da Adolescência?                                                            Por quanto tempo? _______ 

(     ) Outro? ________________________________________     Por quanto tempo? _______ 

 

IV- Identidade Pessoal e Profissional 

 

1. Como você se percebe como professor(a)?  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. No seu percurso profissional quais as crenças/concepção você construiu: 

 

a) Sobre o papel social do professor(a)_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

b) Sobre o papel da escola __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

c) Sobre o aluno(a) _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d) Prática docente _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. Quais as aprendizagens que você adquiriu ao longo da vida e que considera 

importante na sua prática docente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Quais as aprendizagens que você adquiriu como profissional e que considera 

determinantes para a construção da sua identidade como professor? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Das aprendizagens adquiridas como pessoa e como profissional, quais você transmite 

para seus alunos? Cite 3 para cada dimensão: 

 

a) Pessoal: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

b) Profissional: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

6. Em sua opinião, suas crenças e sua cultura influenciam na sua prática docente? 

 

 Sim (         ) De que forma? _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Não (         ) 

 

7. Qual metodologia do trabalho docente exigida pelo Ciclo? Você atua conforme essa 

exigência? Sim, não e por quê?  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. As condições de trabalho oferecidas pela escola em que você ensina interferem: 

 

a) Na sua prática docente?                  (     ) sim           (     ) não     (     ) em parte 

No caso você tenha respondido sim ou em parte, de que forma interferiu? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b) Na sua identidade docente?            (     ) sim           (     ) não     (     ) em parte 

No caso você tenha respondido sim ou em parte, de que forma interferiu? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu Maria Renata Couto Schaun, sobre orientação de Maria D’ajuda 

Alomba Ribeiro, responsável pela pesquisa As formações identitárias de 

professores do Ciclo da Infância em escolas municipais de Itabuna, estamos 

fazendo um convite para você participar como voluntário deste nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende identificar a formação identitária dos professores 

do Ciclo da Infância (fase 1) e como ela afeta o ensino e aprendizagem. 

Acreditamos que ela seja importante porque trará novas perspectivas sobre a 

importância da formação identitária do professor para o processo de 

alfabetização e letramento infantil, podendo trazer novos elementos para a 

formação deste profissional e contribuir para o município entender a formação 

identitária dos professores da sua rede municipal e com isso trazer novos 

conhecimentos para ajudar no desenvolvimento de atividades para a formação 

dos professores.  

Para sua realização será feito o seguinte: na primeira etapa os 

professores do Ciclo da Infância (fase 1) das escolas pesquisadas responderão 

um questionário, na segunda etapa observaremos e gravaremos o áudio em 

mp3 de duas aulas e por último faremos uma entrevista acerca do ponto de 

vista do professor sobre alguns alunos, metodologias e avaliações, a qual 

também será gravada da mesma maneira que realizaremos nas aulas com os 

professores.  

Sua participação constará de responder o questionário em anexo, 

permitir observe duas aulas e grave-as bem como, participar de uma entrevista 

também gravada em áudio mp3. É possível que aconteçam os seguintes 

desconfortos ou riscos: utilização do tempo livre para resposta do questionário, 

sensação de incomodo ou ansiedade ao ter uma pessoa diferente do cotidiano 

da turma assistindo as aulas, se o professor tiver síndrome do pânico ou algum 

nível de fobia social poderá ter uma crise ao sentir-se observado e gravado, 

nesta situação o pesquisador se compromete a levar o pesquisado a uma 

clínica especializada no tratamento desta patologia, CEEP (Centro de Estudos 

Especializados e Psicanalíticos) localizado na Travessa Manoel Fogueira, n° 82 

Centro, Itabuna, Bahia, telefones (73) 3212-7070 ou (73) 8827-0719 e pagar os 

custos da consulta. Pode ainda haver o medo de ter sua identidade revelada e 

o mau uso das informações, que sabemos podem gerar prejuízos nas relações 

sociais e profissionais, mas garantimos o sigilo dessas informações através do 

nosso compromisso ético com o estudo científico bem com a pessoa humana, 

certificados através da assinatura deste termo, e da permissão concedida pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa para realizarmos esta pesquisa. A conversa com 

os ministradores do trabalho poderá também trazer segurança quanto ao sigilo 
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das identidades, ao uso das informações e ao caráter estritamente científico do 

trabalho.  

Os benefícios que esperamos como estudo é ajudar às pessoas a 

repensarem os padrões educacionais atuais e analisar seu entorno sobre 

novas perspectivas, promover a percepção do quanto o professor é referencial 

para a criança que está dando seus primeiros passos para o conhecimento 

desse mundo, trazer um novo olhar acerca dos currículos acadêmicos na 

formação de docentes, e também diferentes elementos para a preparação de 

programas de desenvolvimento continuado de professores tais como o 

PARFOR (Programa de Formação Inicial e Continuada, Presencial e a 

Distância, de Professores para a Educação Básica), Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores, Prodocência (Programa de 

Consolidação das Licenciaturas) entre outros e ainda contribuir para os 

professores e a rede municipal de Itabuna trazendo elementos que possam 

agregar à sua prática.  

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer 

dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em 

contato, com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em 

Pesquisa. 

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar 

sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou 

retaliação, pela sua decisão. 

As informações obtidas em todas as fases desta pesquisa serão 

confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 

científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua identidade. 

Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão 

assumidos pelos pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos 

de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, 

conforme decisão judicial ou extrajudicial. 

 DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PROFESSSOR 

Eu, ________________________________________________ (nome 

completo do voluntário), após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento 

e ter tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para 

esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, 

ficando claro para mim que minha participação é voluntária e que posso retirar 

este consentimento a qualquer momento sem penalidades ou perda de 

qualquer benefício. Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos 

procedimentos aos quais serei submetido, dos possíveis danos ou riscos deles 
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provenientes e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos sempre que 

desejar. Diante do exposto expresso minha concordância de espontânea 

vontade em participar deste estudo e concordo que os dados coletados para o 

estudo sejam usados para o propósito acima descrito.  

 
Eu receberei uma cópia assinada e datada deste Documento. 

 
Itabuna, ________ de __________________ de 2013. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

____________________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE 

 

DADOS DOS PESQUISADORES: 

Nome: Maria Renata Couto Schaun 

Endereço: Rua 2, n° 74, Jardim Primavera, Itabuna, Bahia, CEP 45608 470 

Telefone: 73 3617 2515 

Celulares: 73 8837 5556 ou 73 9108 9843 

Endereço eletrônico: renataschaun@gmail.com 

 

Nome: Maria D’ajuda Alomba Ribeiro 

Endereço: Rua A, casa 5, Urbis, Carnival Palmera, Itabuna, Bahia, CEP 45611 

728 

Celular: 73 9126 3082 

Endereço eletrônico: dajudaalomba@hotmail.com 

 

DADOS DO CEP RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA: 

Nome: CEP Comitê de Ética e Pesquisa 

Endereço: UESC, Campus Soane Nazaré de Andrade, BR-415, Rodovia 

Ilhéus- Itabuna, Km-16,  Salobrinho, Ilhéus - BA, CEP 45662-900 

Telefone: 73 3680 5319 

Endereço eletrônico: cep_uesc@uesc.br ou cep_uesc@yoahoo.com.br  

 

 
 
 

mailto:renataschaun@gmail.com
mailto:cep_uesc@uesc.br
mailto:cep_uesc@yoahoo.com.br
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CONTATO PARA DÚVIDAS 
 

Se você tiver dúvidas com relação ao estudo, direitos do participante, ou no 

caso de riscos relacionados ao estudo, você deve contatar as pesquisadoras 

do estudo ou membro de sua equipe acima, cujos telefones foram informados 

neste documento. Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um 

participante de pesquisa, você pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), 

pelo telefone 73 3680 5319. O CEP é constituído por um grupo de profissionais 

de diversas áreas, com conhecimentos científicos e não científicos que 

realizam a revisão ética inicial e continuada da pesquisa para mantê-lo seguro 

e proteger seus direitos. 
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