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Resumo 
Este trabalho circunscreve-se no debate sobre a formação docente pelo viés das 
identidades profissionais de professores e suas práticas curriculares. Para tanto, nos 
detemos em apontar a partir de uma revisão bibliográfica, a contribuição do curso de 
Pedagogia para a construção da identidade docente e para o desenvolvimento das 
práticas curriculares de estudantes-professores em formação. Nessa direção, 
compreendemos a luz de Dubar (1997; 2009), Gentil (20016) e Paschoalino (2010) a 
complexa tessitura da construção da identidade profissional de professores e sua 
relação com a formação inicial. Através de Alves e Oliveira (2010) e Tardif (2008) 
entendemos que as práticas curriculares são construções cotidianas permeadas pelos 
saberes advindos tanto da formação acadêmica como do exercício profissional. Para 
tratar dos discursos acerca dos enunciados identidade profissional docente e práticas 
curriculares cotidianas, tomamos a abordagem teórica-metodológica da análise do 
discurso, embasada por Orlandi (2013). Diante disso, compreendemos que, o currículo 
da formação inicial ao apontar um perfil profissional, se torna um elemento importante 
na construção da identidade docente de estudantes-professores e do desenvolvimento 
de suas práticas curriculares. No entanto, é, sobretudo, no movimento entre o campo 
formativo e o campo profissional que a identidade profissional dos professores e as 
práticas curriculares se constroem. 

Resumen 
Este trabajo se circunscribe en el debate sobre la formación del profesorado por el 
sesgo de las identidades profesionales de los maestros y sus prácticas curriculares .Con 
este fin, dejamos de señalar con una revisión de la literatura, la contribución del curso 
de pedagogía a la construcción de la identidad docente y para el desarrollo de las 
prácticas curriculares de los estudiantes de pedagogía en la formación. En este sentido, 
entendemos a la luz de Dubar (1997; 2009), Gentil (20.016) y Paschoalino (2010) el 
complejo tejido de la construcción de la identidad profesional de los docentes y su 
relación con la formación inicial .A través de Alves y Oliveira (2010) y Tardif (2008) 
entendemos que las prácticas curriculares son construcciones cotidianas permeadas 
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por el conocimiento derivado tanto de las actividades académicas como profesionales. 
Para examinar los discursos de los enunciados sobre la identidad profesional docente y 
las prácticas curriculares cotidianas, nos tomamos el enfoque teórico y metodológico 
de análisis del discurso, basada en Orlandi (2013). Delante de eso, entendemos que el 
currículo de la formación inicial, al nombrar a un perfil profesional, se convierte en un 
elemento importante en la construcción de la identidad profesional de los estudiantes-
profesores y em el desarrollo de sus prácticas curriculares. Sin embargo, es, sobre todo 
en el movimiento entre el campo de la formación y el campo profesional de que la 
identidad profesional de los docentes y las prácticas curriculares se construyen. 

Introdução 
Este trabalho discute o ensino superior através de um diálogo teórico entre a 
construção da identidade docente e as práticas curriculares vivenciadas pelos 
estudantes-professores no cotidiano escolar, objeto de pesquisa realizada no interior 
do estado de Pernambuco (Brasil). Nessa direção, se objetiva neste texto apontar a 
partir de uma revisão bibliográfica, a contribuição do curso de Pedagogia para a 
construção da identidade docente e para o desenvolvimento das práticas curriculares 
de estudantes-professores em formação. 
Para tanto, realizamos uma discussão teórica através da mobilização da abordagem 
teórico-metodológica da Análise de Discurso (Orlandi, 2010), que nos possibilita 
perceber os diferentes discursos que expressam as contribuições do curso de 
Pedagogia para a formação dos estudantes, por meio dos discursos sobre identidade 
profissional do professor e sobre práticas curriculares cotidianas. 
Para isso, organizamos o texto em três tópicos, a saber: a) Identidade profissional 
docente; b) Práticas curriculares no cotidiano escolar; e c) Contribuições do curso de 
Pedagogia. Sendo que nos dois primeiros itens, se apresentará o chão teórico no qual 
este trabalho está embasado. No último, aborda-se as contribuições que o currículo do 
curso de Pedagogia proporciona aos estudantes-professores, no que se refere a 
construção da identidade profissional e o desenvolvimento de suas práticas 
curriculares no cotidiano escolar. 

Identidade profissional docente 
Tratar dos modos de ser e estar de professores na sua profissão, implica a 
consideração de que as identidades profissionais “não são apenas relacionais 
(identidades de atores num sistema de ação), são também biográficas (tipos de 
trajetória no decorrer da vida de trabalho)” (Dubar, 2009, p. 117). O que significa 
entender que, a identidade profissional se desenvolve na busca tanto pela aquisição 
das principais marcas, traços e aspectos que caracterizam socialmente o grupo do 
professorado, como também na forma particular e pessoal dos professores de se 
identificarem com a profissão. 
Nesta perspectiva, a identidade profissional de professores não é pensada enquanto 
uma categoria homogenia, mas como híbrida e fluida, na medida em que, se constrói a 
partir de significados coletivos, histórias partilhadas e culturas de ser professor 
construídas nos currículos de formação, como também, nas interações cotidianas e 
experiências profissionais e de vida de cada pessoa. 
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Desse modo, podemos pensar a identidade profissional de professores como 
processos contínuos de se criar e de se recriar que são históricos, sociais, políticos e 
pessoais e assim, produzida em múltiplos contextos formativos. Neste caso, os 
estudantes do curso de pedagogia são influenciados tanto pelas expectativas que o 
currículo da formação tem sobre os papeis, responsabilidades e deveres a serem 
desempenhados, como também, são influenciados pelo o que eles próprios dizem, 
sabem e constroem de si. Sendo assim, podemos pensar a identidade de professores 
“composta por inúmeras relações e interações dos sujeitos envolvidos entre si e com 
outros e com diversos elementos do contexto, destacando-se no caso das identidades 
de professores a história coletiva e a formação profissional” (Gentil, 2006, p.1/3). 
Portanto, a identidade profissional de professores é fruto de uma dinâmica de 
interpenetração entre os processos formativos e as experiências pessoais. O que nos 
possibilita o entendimento da identidade de professores como um sistema histórico, 
social e individual. Permitindo-nos compreender que a identidade não se herda em 
absoluto, não se controla plenamente, edifica-se, arquiteta-se, constrói-se e (re) 
estrutura-se em meio a relação entre o social e o pessoal. Por isso ela é um processo 
contínuo de se (re) definir e se (re) inventar, de ser e vir a ser professor. 

Práticas curriculares cotidianas 
Para tratar das práticas curriculares, inicialmente precisamos situar o currículo. 
Salientamos que o concebemos sobre o viés da nossa abordagem teórica-
metodológica, a Análise do Discurso (Orlandi, 2013), que nos possibilita compreender 
o currículo como práticas discursivas de produção de sentidos nos diferentes contextos 
em que se constitui. Dessa maneira, as práticas curriculares são resultantes das 
produções de sentidos que envolvem as possibilidades circunstanciais onde estas são 
construídas. Isto é, as práticas curriculares carregam em seu bojo as marcas discursivas 
dos sujeitos que as constituem, sob as circunstâncias do contexto onde essas práticas 
ocorrem. Assim, como apontam Alves e Oliveira (2010) 

(...) em nossas atividades cotidianas, os currículos que criamos misturam elementos das 
propostas formais e organizadas com as possibilidades que temos de implementa-las e o 
acordo ou desacordo que temos sobre elas. Por sua vez, essas possibilidades se relacionam com 
aquilo que sabemos e em que acreditamos, ao mesmo tempo que são definidas na dinâmica de 
cada turma, dos saberes dos alunos, das circunstâncias de cada dia de trabalho (Alves & 
Oliveira, 2010, p. 96). 

 
Nessa direção, as práticas curriculares são construções cotidianas fruto da dinâmica e 
complexa relação entre os diferentes saberes que constantemente estão sendo 
mobilizados pelos sujeitos no espaço escolar, bem como a partir dos condicionantes 
políticos, históricos, culturais e sociais presentes na sociedade e que se manifestam na 
escola. 
Assim, as práticas curriculares podem ser encontradas através dos saberes dos sujeitos 
praticantes construtores de currículo, professores, alunos, equipe gestora e todos que 
fazem a instituição de ensino. No caso específico dos professores, esses saberes se 
constituem de diferentes fontes. De acordo com Tardif (2008), o saber docente é um 
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saber plural, formado por um todo mais ou menos coerente, que advém tanto da 
formação acadêmica como do exercício profissional. 
Dessa forma, considera-se que a formação no ensino superior ao fornecer referenciais 
teóricos em diálogo com a prática, se aproxima do fazer-saber da docência na 
educação básica. Isto revela-se de tal modo, que as práticas curriculares inventadas no 
cotidiano escolar expressam também os elementos vivenciados na formação docente. 
Deste modo, o curso de Pedagogia poderá contribuir para o desenvolvimento das 
práticas curriculares cotidianas, bem como para a identidade profissional dos 
estudantes em formação. 

Contribuições do curso de Pedagogia para a construção da identidade e 
desenvolvimento de práticas curriculares 
O currículo da formação de professores é visto como um elemento que ao estabelecer 
limites e possibilidades de atuação profissional do professor, contribui na construção 
da identidade docente (Frangella, 2005). Desse modo, entendemos que no currículo da 
formação circulam discursos que orientam maneiras de ser e de atuar dos estudantes-
professores no seu contexto de trabalho. Tratam-se de discursos que orientam os 
professores quanto a sua ocupação profissional, propõem modos de organização do 
trabalho na escola e em sala de aula. Estes discursos se inserem num contexto de 
ensino superior que “apregoa a constante necessidade da formação docente para o 
melhor exercício da profissão” (Paschoalino, 2010, p. 2).  
Diante disso, estamos entendendo que o currículo da formação inicial ao apontar um 
perfil profissional, se torna um importante elemento na criação e significação de 
modos de ser professor e concomitantemente de práticas curriculares a serem 
desenvolvidas no âmbito de trabalho.  
Isto porque, “os cursos, pelas suas características de tempo contínuo, convivência, 
histórias partilhadas e constituição de significados coletivos são então espaços 
privilegiados na constituição de identidades profissionais, pois levam seus 
participantes a se significarem e ao mundo a partir desse ‘lugar’” (Gentil, 2006, p.6).  
 esse movimento, compreendemos que “na relação e socialização entre o campo 
formativo e campo profissional, entre o sistema normativo e o sistema de ação, ou 
seja, entre a formação articulada com a prática docente” (Paschoalino, 2010, p. 2), a 
identidade profissional docente e as práticas curriculares de estudantes-professores 
vão se construindo. Em outras palavras, estamos entendendo que a identidade 
docente e as práticas curriculares se constroem a partir da contribuição de um curso 
de formação articulado com a prática profissional, pois nessa interação, maneiras de 
ser professor, saberes, fazeres e práticas curriculares são construídos.  
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