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Resumo

O presente artigo analisa as configurações da construção da identidade profissional dos professores na
contemporaneidade. O procedimento metodológico adotado contemplou a pesquisa qualitativa de natureza
bibliográfica, à luz do marco teórico reconstruído a partir de Bezerra (2015), Fávero e Tonieto (2010) e Nóvoa (1995;
2009). A hipótese considera a relevância das instâncias formativas na (re)construção da identidade profissional
docente, bem como na difusão dos saberes e práticas necessários a profissão, mediante os desafios impostos pelos
paradigmas sociais vigentes. Os resultados apontaram para a necessidade de fortalecimento na formação inicial dos
educadores, no que se refere à tomada de consciência da identidade profissional, bem como a necessidade de
melhorias na efetividade das políticas de valorização da carreira dos profissionais que atuam da educação básica.

Abstract

This article analyzes the configurations of the construction of professional identity of teachers in the contemporary
world. The methodological procedure adopted contemplated the qualitative research of a bibliographical nature, in light
of the theoretical framework reconstructed from Bezerra (2015), Fávero and Tonieto (2010) and Nóvoa (1995; 2009).
The hypothesis considers the relevance of the formative instances in the (re) construction of professional teacher
identity, as well as in the diffusion of the knowledge and practices necessary for the profession, through the challenges
imposed by the current social paradigms. The results pointed to the need to strengthen the initial formation of
educators, regarding the awareness of the professional identity, as well as the need for improvements in the
effectiveness of the career enhancement policies of the professionals who work in basic education

INTRODUÇÃO

A pretensão deste estudo é contribuir nas discussões atuais sobre a formação inicial de professores para atuação na
educação básica, no tocante a formação da identidade profissional docente, do ser e do fazer-se professor, diante dos
paradigmas instaurados na contemporaneidade.

Os desafios da profissão professor são cada vez maiores, considerando que na escola ecoam as mazelas presentes
no contexto social. Não obstante a isso, os professores enfrentam a fragilização ascendente das políticas de
consolidação da carreira do magistério, especificamente os profissionais da educação básica, atuantes nas redes
públicas de ensino e as inadequadas condições de trabalho, que somadas aos problemas presentes no espaço
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escolar, corroboram para o mal estar docente e a descaracterização da profissão. Tais constatações são evidenciadas
na redução do número de alunos nos cursos de licenciatura, e na manutenção da desvalorização profissional,
historicamente consolidada.

Nesse sentido, o presente estudo relaciona a influência dos saberes e práticas construídos e/ou reconstruídos na
academia, nos cursos de licenciatura, com a constituição do processo identitário dos professores, perpassando a
análise pelos desdobramentos históricos da profissão e dos aspectos norteadores da formação inicial, reconhecendo
nesse processo, tanto as limitações da formação inicial quanto a sua grande influência e relevância em prol de
melhorias na qualidade da educação básica e consequentemente no desenvolvimento socioeconômico a nível de
estado/região /país.

O pressuposto é que o processo de “tomada de consciência de si”, da afirmação da identidade profissional, se
constitui elemento essencial para que os professores avancem na construção da autoria profissional e social,
colaborando desta maneira, para a valorização da profissão e consolidação do trabalho dos profissionais da
educação, diante das exigências socioculturais, inovações tecnológicas e teorias pedagógicas emergentes, que
reafirmam a responsabilidade das instâncias formadoras de políticas públicas e formação docente, na promoção de
uma proposta formativa qualificada e com propósitos de justiça social.

Justifica-se este estudo na necessidade de elucidação dos paradigmas instaurados no contexto pedagógico atual,
representativos das novas demandas em relação à função social e pedagógica da escola, evidenciando, cada vez
mais, a responsabilidade das agências formadoras de professores e das políticas públicas de formação docente na
construção dessas novas competências no ensinar e no aprender.

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NA CONTEMPORANIEDADE

A formação inicial de docente, delineada nas licenciaturas, é aqui compreendida como etapa primeira e decisiva na
formação do professor, capaz de lhe credenciar para o ensino. Embora apresente suas fragilidades e limitações é
norteadora e embasadora do processo de formação continuada dos profissionais da educação, sendo responsável
grandemente, pela qualidade da prática pedagógica na educação básica. A própria natureza da educação como
prática social, requer dessa formação inicial não só o desenvolvimento de conteúdos e técnicas, mas, sobretudo, uma
proposta educacional consciente, pautada na ética transdisciplinar, ultrapassando por essa via, a fragmentação e a
reprodução dos paradigmas institucionalizados, alcançando o campo holístico da educação, de modo a atender a
multidimensionalidade humana e a consciência de si e da importância seu protagonismo nas ações educativas.

Os paradigmas contemporâneos ligados aos avanços científicos e tecnológicos, a globalização da sociedade, os
paradigmas que vão sendo instaurados no contexto social e suas consequências na educação, trazem novas
exigências à formação de professores, agregadas progressivamente àqueles atributos já institucionalizados. Essa
formação, imersa nas relações socioeconômicas, não pode se omitir diante do compromisso e da responsabilidade de
refletir e atuar em prol de uma educação básica substantivamente democrática, no que se refere à socialização,
apropriação e superação da cultura.

Nóvoa, (1995) fala do papel desses profissionais e das instituições que os formam, na melhoria da qualidade
educacional:

“Não haverá ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica, sem
uma adequada formação e para que esta aconteça às ações educativas propostas nas
instituições formadoras de professores, devem ser calcadas desde o processo de formação
inicial Nóvoa (1995, p.9 )

O autor aponta para a formação inicial do professor como peça fundamental na garantia de uma educação que possa
ser capaz de superar a crise instaurada no contexto educacional brasileiro. Em seus escritos Bornheim (1996), in
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Fávero e Tonieto (2010) discute o conceito de crise, reconhecendo-o carregado de considerável negatividade, tendo a
ver com processos e relações que não estão acontecendo de forma satisfatória ou que ainda não se aproximam
daquilo que é desejado e buscado pelos sujeitos. Avança Bornheim (1996) recorrendo à etimologia da palavra crise,
proveniente do verbo krino significa “julgar’, “decidir” (o verdadeiro do falso), “discernir”, “pronunciar”; assim pode-se
atribuir ao conceito de crise sentido positivo, pois instaura dúvidas e questionamentos, promovendo a mobilização dos
sujeitos em direção à construção de modos de compreensão antes não vislumbrados, trazendo à tona questões e
possibilitando mudanças e alteração de rumos. Deste modo, a crise presente no sistema educacional poderá servir de
elemento propulsor para se pensar formas e estratégias de melhoria nos sistemas de ensino, a começar pela
formação dos professores.

Tal concepção, produz alguns questionamentos, que nortearam este estudo. Como deve ser educado o educador
atualmente no Brasil Sua formação norteia-se em concepções reprodutoras ou críticas As instâncias formadoras têm
promovido ações pedagógicas de acordo com os paradigmas emergentes no contexto social Os saberes construídos
no processo formativo estão condizentes com a função social do professor como intelectual e cientista político Afinal
que professores estão sendo formados Encontrar caminhos para responder a esses questionamentos é o que propõe
este estudo.

De acordo com Fávero e Tonieto (2010), a prática docente no ensino superior tem como intenção contribuir para a
formação de futuros profissionais e, através de Masetto (2005), afirmam:

“por trás do modo como geralmente acontecem às aulas nas universidades, há um
paradigma de ensino consolidado e estruturado há várias décadas e que sustenta a
docência universitária”. (Masetto, 2005 in Fávero e Tonieto, 2010, p. 75)

Nessa visão, a prática docente nas universidades pode assumir dois paradigmas: o do ensino ou o da aprendizagem.
No primeiro, o processo educativo dos futuros profissionais é meramente informativo de conhecimentos produzidos e
legitimados por outros, modo que exerce influência direta na forma como se projeta à organização curricular, a
composição do corpo docente e a metodologia das aulas; nesse sentido o paradigma do ensino gira no em torno de
disciplinas conteudistas e técnicas, focadas na transmissão de conhecimentos específicos sem a consideração das
necessidades reais e das exigências dos futuros profissionais que devem ser formados.

Já no paradigma da aprendizagem, o foco é deslocado da instrumentalização dos futuros professores, passando para
uma preocupação mais ampla, a do “desenvolvimento de uma pessoa”, do universitário, nos diversos aspectos de sua
personalidade, e nesse sentido, não há somente elementos a serem ensinadas e aprendidas, como também
habilidades humanas e profissionais, capacidades intelectuais, valores e atitudes,

“o que se pretende é formar um profissional não apenas competente, mas também
compromissado com a sociedade em que vive, buscando meios de colaborar com a
melhoria da qualidade de vida de seus membros, formar um profissional competente e
cidadão. (Masetto, 2005, apud Fávero e Tonieto, 2010, p.78)

Comungando com essa concepção Fávero e Tonieto (2010) argumentam que os processos formativos pessoais e
profissionais constroem-se mutuamente, ao passo que a formação profissional inclui também a formação de um
sujeito, sua inserção no mundo conceitual e prático. Na medida em que se prepara para o exercício de um
determinado papel profissional, esse sujeito também se prepara para uma nova inserção social, um novo contexto de
relações e que lhe exige novas ações e reflexões.

“Se a aprendizagem construída durante a formação inicial for capaz de elaborar os novos
referenciais e novos modos de compreensão sobre o ensinar, o aprender e o ser professor,
então é possível apostar, com certa dose de confiança, que novos modos de ação serão
viáveis. Por outro lado, se apenas novas informações forem adquiridas a respeito do
ensinar, do aprender e do ser professor, então já não se pode fazê-lo, pois nesse caso, em
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que as referências orientadoras da ação permanecem inalteradas, a ação provavelmente
será conduzidas por referências oriundas de outros espaços, como o da experiência
escolar pessoal. ( Nóvoa, 1995, p. 25)

Masseto (1998) considera que analisar a formação dos educadores e sua constituição como profissionais
compromissados com a ação pedagógica, reflexivos e questionadores, requer de sua formação inicial dentre outros
atributos, que sejam capazes de confrontar os desafios da vida profissional concreta com a formação acadêmica,
através da integração entre as disciplinas teóricas e práticas, pensadas sobre outra ótica, que não aquela em que a
teorização culmina no estágio final; que o espaço acadêmico não deve ser visto apenas como espaço tempo para
projeções de ideais, mas sobretudo como espaço de aprendizagens que permitam a compreensão dos fenômenos e
desafios reais, sedo projetados novos modos de ação e intervenção; que reconheçam na formação inicial o primeiro
passo rumo à constituição profissional que se estende por toda a vida.

Essas considerações trazem à luz uma lógica superacionista da mera instrumentalização do profissional, em prol de
uma formação reflexiva. É um desafio que está colocado para as instituições de nível superior, principalmente as que
formam professores, considerando o “efeito bulmerangue” ocasionado pelo processo formativo, alusão assim descrita
por Rosito (2010), pelo fato de que os sujeitos que estão sendo formados, serão os mesmos que retornarão ao
convívio social, não apenas como profissionais formadores mas principalmente como cidadãos.

CONFIGURAÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE MEDIANTE OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA

Ser professor, na atualidade, é uma escolha no mínimo corajosa, é pois essa a expressão recorrente nos discursos
dirigidos aqueles que optam por uma licenciatura. A origem desse discurso, fundamenta-se na desvalorização da
profissão docente, ocasionada dentre diversos fatores, pelo processo histórico de constituição da profissão, pelas
lacunas existentes na efetividade das políticas educacionais, pelos paradigmas sociais que permeiam o espaço
escolar e pelas difíceis condições de trabalho que resultam na descaracterização da profissão docente.

Os múltiplos contrastes, torna desafiadora a proposta de construção da identidade profissional, escondendo por vezes
a essencia da profissão.

Segundo Magalhães (2013) in Bezerra (2015) almejando conferir mais eficácia às inovações tecnológicas e as
políticas públicas, tanto as autoridades pedagógicas e escolares quanto a sociedade colocam o professor como peça
fundamental no desenvolvimento de tais processos, exigindo-lhes novas competências que assegurem e rentabilizem
o investimento institucional e tecnológico. Ou seja, diante do cenário marcado por incertezas, os olhares voltam-se
para a função docente. Nesse sentido enfatiza que os professores constituem tanto a réplica quanto a esperança.

Os diferentes momentos históricos da educação brasileira tem apresentado desafios
concretos ao professor da educação básica diante das condições de trabalho e dos
grilhões que foram impostos à categoria no plano do imaginário coletivo de alunos e de
seus pais, dos que fazem o sistema educacional e da sociedade de um modo geral.
(BEZERRA, 2015, p.17).

Entre outras tensões, com o processo de massificação do ensino, a partir de 1970, as condições precárias postuladas
na carreira do magistério e dos espaços escolares, repercutem no adoecimento físico e mental dos educadores. A
profissão professor requer um conjunto diverso e complexo de elementos que possibilite tanto o desenvolvimento de
sua função técnica profissional, ou seja a disseminação do conhecimento, quanto habilidades e competências que os
permitam atender a multidimensionalidade humana, presente nas subjetividade e nas diferenças dos alunos.

Codo (1999) aponta para uma crise de identidade entre os professores na atualidade, no que se refere ao saber e ao
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saber fazer dos educadores, das suas competências para lidar com as exigências emergentes, em matéria educativa
e diante da realidade social, que muitas vezes impõe limites consideráveis á atividade desses profissionais.

Um outro elemento considerável no processo de desvalorização do magistério é a ineficiência do Plano de Carreira,
que constitui-se importante estímulo para ingresso e principalmente permanência na profissão, a perspectiva de
progressão na carreira é um estímulo ao exercício docente na rede pública de ensino, no entanto, na realidade da
profissão, a progressão da carreira não se efetiva, os reajustes salariais não acontecem justificados pela “suposta
crise econômica instaurada no país”, atrelado a isso, percebe-se a pouca valorização da incorporação de títulos, a
nível de remuneração, sendo importante enfatizar que essas incorporação tem sofrido delimitações que desestimulam
a busca por mais qualificação por parte dos docentes, considerando aqui os contributos dos cursos de qualificação no
desenvolvimento e/ou (re) construção de saberes e práticas e reflexões diante da práxis pedagógica, mas não
desconsiderando também o retorno financeiro, afinal vivemos em uma sociedade capitalista e os acréscimos salariais
são necessário para que haja equilíbrio econômico, qualidade de vida e realização profissional.

Nesse contexto o trabalho docente é reafirmado como elemento constituinte da formação da identidade e da
subjetividade do homem, está atrelado a própria condição humana agindo sobre suas aquisições e percepções. No
entanto, de acordo com Bezerra(2015) apud Marx(1996) o trabalhador imerso no contexto do sistema capitalista, por
vezes acaba perdendo a capacidade de apropriação do seu próprio trabalho. Desta maneira, pode-se segundo a
autora, afirmar que o trabalho docente direta ou indiretamente sempre esteve relacionado ao modelo econômico
vigente, sendo a função política e social do professor promover a mediação das interações dos alunos com o
conhecimento, das relações sociais, e da relação capital-trabalho, a compra e a venda da força de trabalho,
cabendo-lhe nesse processo, a preparação da força de trabalho qualificada como possibilidade de ampliação do
universo cultural do aluno pela via da formação crítica.

A conjuntura que permeia a profissão docente revela a complexidade da formação de uma identidade profissional
consistente, que contemple a tomada de consciência das condições docente, em favor da (re) construção contínua da
identidade e formas de estilos das suas vidas e dos educados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises reconstruídas a partir do marco teórico evidenciaram lacunas existentes no processo formativo dos
professores, que vivenciam a dicotomia ocasionada pelos paradigmas contemporâneos, de um lado a busca da
melhoria na práxis pedagógica e do outro os entraves presentes no contexto da educação básica, materializados na
descaracterização da profissão e da desvalorização da carreira do magistério. É uma constante, os esforços para,
constituir-se um profissional da educação diante dos diversos problemas postulados no cotidiano das escolas,
principalmente nas públicas.

Diante disso, é necessário a constante busca do resgate da imagem do ser professor, das suas posturas sociais,
políticas e ideológicas em prol da superação da cultura desvalorativa da carreira desses profissionais que ainda se
apresenta nos discursos sociais tanto da própria categoria de forma alienada e/ou inconsciente mediante aos
processos formativos e históricos quanto na visão de muitos sujeitos sociais. Necessidade que nos leva a relevância
de se pensar em mudanças na formação docente, nas políticas educacionais vigentes, bem como na elaboração e
implementação de um conjunto de normas éticas a serem seguidas no exercício da profissão.

O que se que é uma formação de professores comprometidos com as causas sociais e que embora imerso no sistema
capitalista consiga ultrapassar as formas de dominação propostas por este sistema rumo à propagação de
consciências críticas e revolucionárias, no sentido do progresso e transformação social. Para tanto é urgente a
necessidade de fortalecimento na formação docente dos aspectos teóricos e práticos. Educar o educador para e na
reflexão é a tarefa essencial do presente. Formar mentes reflexivas é lançar-se num projeto de inovação que rompa
com as formas e modelos tradicionais de educação, implicando num novo horizonte de compreensão consciente da
natureza de sua profissão e do seu papel social. Somente uma postura como esta para superação dos problemas
presentes na prática profissional, constituindo uma identidade profissional que contemple a consciência de si e do seu
protagonismo na melhoria da qualidade da educação básica.
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