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RESUMO

Este artigo é resultado de uma pesquisa que investigou o perfil de nove professoras que atuam nos
anos iniciais do ensino fundamental de duas escolas públicas de Arraias. Os autores que
fundamentaram os estudos foram Sarmento (2013), Ciampa (2007), Gatti (2000), Nóvoa (2000),
Pimenta e Anastasiou (2002), Silva Júnior (2010), entre outros. Como metodologia de pesquisa,
recorreu-se à abordagem qualitativa, e para a coleta de dados ao questionário com perguntas abertas
e fechadas. A análise dos dados possibilitou a criação de quatro categorias: condições de trabalho,
expectativa profissional, formação continuada e identidade profissional. Ficou evidenciado que o perfil
das professoras é parte fundamental para a construção da identidade profissional; portanto, em
detrimento da relevância de todos os pressupostos da linha de ação, a formação profissional dessas
professoras é a que merece mais atenção.

Palavras-chave: Formação de professores. Identidade profissional. Prática pedagógica.

ABSTRACT

This article is the result of a research that investigated the profile of nine teachers who work in the
initial years of primary education in two public schools in Arraias. The authors who supported the
studies were Sarmento (2013), Ciampa (2007), Gatti (2000), Nóvoa (2000), Pimenta and Anastasiou
(2002), Silva Júnior (2010), among others. As a research methodology, the qualitative approach, and
data collection, was done through a questionnaire containing open and closed questions. Data
analysis allowed the creation of four categories: working conditions, professional expectation,
continuing education, and professional identity. It was evidenced that the profile of the teachers is a
fundamental part for the construction of the professional identity and, therefore, to the detriment of the
relevance of all the presuppositions of the line of action, the professional formation of these teachers is
the one that deserves more attention. Keywords: Teacher training. Professional identity. Pedagogical
practice.

RESUMEM

Este artículo es el resultado de una investigación que investigó el perfil de nueve profesoras que
actúan en los años iniciales de la enseñanza fundamental de dos escuelas públicas de Arraias. Los
autores que fundamentaron los estudios fueron: Sarmento (2013), Ciampa (2007), Gatti (2000), Nóvoa
(2000), Pimenta y Anastasiou (2002), Silva Júnior (2010), entre otros. Como metodología de
investigación, el abordaje cualitativo, y la recolección de datos ocurrió por medio de un cuestionario
que contenía preguntas abiertas y cerradas. El análisis de los datos posibilitó la creación de cuatro
categorías: condiciones de trabajo, expectativa profesional, formación continuada e identidad
profesional. Se evidenció que el perfil de las profesoras es parte fundamental para la construcción de
la identidad profesional y, por lo tanto, en detrimento de la relevancia de todos los presupuestos de la
línea de acción, la formación profesional de esas profesoras es la que merece más atención.
Palabras clave: Formación de profesores. Identidad profesional. Práctica pedagógica.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade atual passa por um processo de transformação, em que “[...] os valores, as crenças, os
conceitos e as ideias sobre a realidade, o espaço e o tempo são alterados” (NEIVA, 2013, p. 30). O
cenário é composto de políticas neoliberais que têm exercido impacto direto na educação escolar,
quando o aluno é considerado “mercadoria”, a escola um “mercado” e o professor aquele que habilita
a quem aprende para ser “o sujeito competente e competitivo”.

Isso repercute no processo de formação docente, tanto inicial quanto continuada, que precisa ser
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reformulado. Zamborlini (2007) afirma que um dos maiores problemas na formação de docentes no
Brasil é a orientação descontextualizada da realidade contemporânea em que essa formação se
desenvolve.

Nesse sentido, a Resolução n.º 02, de 1.º de julho de 2015, estabelece as diretrizes curriculares
nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação
pedagógica para graduado e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada.

No art. 5.º do capítulo II, ocorre a definição de educação como “processo emancipatório e
permanente” e também se destaca a importância de reconhecer a especificidade do trabalho docente,
que “conduz a práxis, compreendida como expressão da articulação entre teoria e prática”. Ademais,
considera-se, no inciso IV desse artigo, a relevância das “[...] dinâmicas pedagógicas que contribuem
para o exercício profissional e o desenvolvimento do profissional do magistério por meio de visão
ampla do processo formativo”.

Além disso, ressalta-se a “convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa,
extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas relações criativas entre a
natureza”, bem como uso competente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o
aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação cultural dos(das) professores(as) e estudantes”
(BRASIL, 2015).

Um dos pontos significativos que a resolução apresenta é a preparação dos estudantes dos cursos de
formação de professores para o trabalho docente na educação básica. A esse respeito, Silva Júnior
(2010) enfatiza:

[...] formar professores para a educação básica significa, antes de mais nada,
tomar a própria educação básica como objeto preferencial de estudo. Ao
fazê-lo, teremos que considerar os valores que explicitem o sentido da vida
humana, ou seja, os direitos de inserção nos bens sociais e culturais (2010, p.
34).

Nesse sentido, o professor desempenha um importante papel no sistema de ensino, o que exige
reconhecer a necessidade da formação contínua, a fim de reelaborar continuamente sua prática
docente, para que esta esteja ancorada na concepção de educação desse contexto.

Daí a importância da reflexão sobre o ofício do professor, a prática pedagógica, porque, cada vez
mais, há a necessidade de profissionais conscientes do seu trabalho, capazes de refletir e avaliar o
seu papel na construção do conhecimento como um dos principais valores do cidadão e capacidade
de inovação que esse sujeito possui. Para Tardif (2007),

[...] o professor deve ser capaz de assimilar uma tradição pedagógica
transformada em hábitos, rotinas e truques do ofício; deve possuir uma
competência cultural proveniente da cultura comum e dos saberes cotidianos
que partilha com seus alunos; deve ser capaz de discutir com eles e de fazer
valer o seu ponto de vista; deve ser capaz de se expressar com uma certa
autenticidade diante de seus alunos; deve ser capaz de gerir uma classe de
maneira estratégica a fim de atingir objetivos de aprendizagem, ao mesmo
tempo em que negocia o seu papel; deve ser capaz de identificar certos
comportamentos e de modifica-los numa certa medida, etc. (TARDIF, p. 210).

O professor não é apenas um transmissor de conhecimento, ele é também um organizador de
aprendizagens, atento à realidade e às necessidades dos seus alunos. Isso implica que o professor
compreenda o processo de ensino, se reorganize e esteja apto a mudanças. “É importante
reconhecer a necessidade de uma base de conhecimento, já existente, e da experiência das pessoas,
para que se estabeleçam mecanismos de capacitação, em virtude da concepção de conhecimento
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condizente com essa realidade” (NEIVA, 2013, p. 38).

O perfil e a formação do profissional devem considerar que ele competirá em um mercado de trabalho
cada vez mais saturado, competitivo e excludente, o que leva o docente a buscar melhor qualificação
e conhecimento, para assim ocupar seu espaço. Sobre o perfil profissional do professor no contexto
atual, Alonso (2007, p. 46) enfatiza a capacidade de tomar decisões, de “[...] diagnosticar, problemas,
de reflectir e investigar sobre eles, construindo uma teoria adequada (teorias práticas) que orientem
[sic] a tomada de decisões”.

Todavia, quando nos referimos à formação de professores, evidencia-se a relevância da pedagogia,
em especial no contexto do trabalho pedagógico do professor. Nesse alinhamento, sublinhamos a
contribuição de Tardif (2007, p. 117), ao definir a “Pedagogia como conjunto de meios empregados
pelo professor para atingir seus objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos”. De
outro modo, é a “tecnologia” utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de trabalho (os
alunos) no processo de trabalho cotidiano, para obter um resultado (a socialização e a instrução).

De acordo com André (2010, p. 176): “Os estudos mais recentes dos pós-graduandos revelam uma
intenção de dar voz ao professor e de conhecer melhor o seu fazer docente”.

Novos tempos e velhos paradigmas. A discussão acerca dessa temática é antiga e simultaneamente
atual, considerando que os problemas ainda não foram sanados. A formação profissional considera
tanto as necessidades do mercado quanto o próprio perfil da pessoa.

Gatti (2010, p. 117) destaca que o professor é um “[...] profissional inserido em um contexto
educacional, que é ao mesmo tempo nacional e local, que tem eixos sociofilosóficos, mas se faz na
heterogeneidade das condições geográfico-culturais desse território, o que coloca problemas não
triviais que merecem atenção investigativa”.

Nessa perspectiva, esta pesquisa teve por objetivo identificar o perfil de nove professoras que atuam
nos anos iniciais do ensino fundamental em duas escolas públicas de Arraias-TO.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A ordem no centro das discussões no meio acadêmico, desde o século XX, tem por eixo central a
qualidade do ensino. Segundo Fischman (2001), prevalece o argumento – apropriadamente – de que
investir em pessoas aumenta sua produtividade. Para o autor, as pessoas não são meros
instrumentos para uma produção em série, e o propósito do desenvolvimento não é o de produzir
mais valor agregado, independentemente de sua utilização, e o que deve ser evitado a todo custo é
ver os seres humanos apenas como meios de produção.

Pimenta e Anastasiou (2002, p. 197) argumentam que o “[...] significado social que os professores
atribuem a si mesmos e à educação escolar exerce papel fundamental nos processos de construção
da identidade docente”. A situação se complica ainda mais quando essa produção se encontra em via
de ser reprovada no controle de qualidade, como é o caso dos professores objeto deste estudo.
Nesse cenário, em que os conflitos se sobrepõem ao consenso, escolhemos o perfil profissional dos
professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental como foco de reflexão.

O mercado de trabalho tem uma exigência maior para os trabalhadores do campo educacional e
intelectual. Não pode ser um profissional que não apenas atenda às caraterísticas regionais, mas
também se entenda num mundo globalizado, marcado pela imposição do modelo econômico que
privilegia o crescimento econômico. Dentro desse modelo se encontram professor e aluno. Nesse
sentido, a formação do professor deve capacitá-lo a ser catalizador do conhecimento formal e do
saber da experiência.

O livro Formação de professores no Brasil – Diagnóstico, Agenda de Políticas e Estratégias para a
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Mudança, resultado de pesquisa realizada em 2015 e coordenada por Fernando Luiz Abrucio,
apresenta como uma das principais conclusões do estudo a falta de políticas docentes que formem,
atraiam e mantenham em sala de aula os melhores profissionais. O estudo, ao tratar do perfil dos
alunos de pedagogia e licenciaturas, revela que os alunos, em sua maioria, frequentam a educação
básica em escolas públicas e têm família de menor nível socioeconômico.

Canário (2005, p. 131) defende que “[...] aquilo que as pessoas são é, em larga medida, determinado
por aquilo que fazem [...]”; então, aquilo que se faz reflete diretamente no processo de construção do
ser, e, assim, a prática docente dá identidade ao professor. “Afinal minha presença no mundo não é a
de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser
apenas objeto, mas sujeito de sua História” (FREIRE, 1996, p. 54). Desse modo, mesmo que sob a
égide do neoliberalismo, a formação é um processo dinâmico.

Consideramos que a formação dos professores se articula a sua prática e à experiência vivenciada na
qualidade de docente. Nessa perspectiva, Tardif (2007) destaca que

[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem por meio do
qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão,
eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem relação com a
realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes de uma maneira ou de
outra (TARDIF, 2007, p. 53).

Por sua vez, as práticas são ações educacionais com fundamentos e escolhas, traduzem-se pelo
fazer pensando e pensar fazendo, implicando em saber fazer e porque fazer (GATTI, 2013, p. 54).
Para Roldão (2005, p. 116), a função do professor “[...] configura uma dupla transitividade – o
professor é aquele ‘que ensina não só alguma coisa, mas alguma coisa a alguém’-”. Ademais, é o
mediador entre o saber e o aluno.

Para além dos apontamentos apresentados, entendemos que, ao tratar da formação, é necessário
repensar as práticas, incorporar as vivências e o saber da experiência. Porém, faz-se necessário uma
imersão na fundamentação teórica relativa à incorporação do saber da experiência, com a finalidade
de não só incorporar às propostas a aprendizagem pela experiência, mas também integrar a
aprendizagem pela experiência à experiência existencial, como assegura Josso (2004):

[...] a experiência existencial diz respeito ao todo da pessoa, diz respeito à sua
identidade profunda, à maneira como ela vive como ser; enquanto a
aprendizagem a partir da experiência, ou pela experiência, está relacionada
apenas às transformações menores. Ainda que adquirir uma competência ou
um saber-fazer instrumental ou pragmático possa mudar um certo número de
coisas numa existência, não há verdadeiramente uma metamorfose do ser; há
uma contribuição, por vezes, uma perda, mas não ocorre, na verdade, uma
metamorfose (JOSSO, 2004, p. 55).

Nessa linha de raciocínio, compreendemos que refletir sobre a própria prática é um exercício que
possibilita ao professor estabelecer formas mais apropriadas de organizar o ensino e a melhor
maneira de materializar essa prática, considerando os conteúdos e associando-os às questões
culturais, éticas, políticas, sociais, econômicas.

A esse respeito, apoiamo-nos em Gauthier (2006, p. 37), quando o autor reconhece a importância do
saber da experiência para o ensino e adverte: “[...], entretanto, esse saber experiencial não pode
representar a totalidade do saber docente. Ele precisa ser alimentado, orientado por um
conhecimento anterior mais formal que pode servir de apoio para interpretar os acontecimentos
presentes e intervir em soluções novas”.

3 PERCURSO METODOLÓGICO
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A metodologia utilizada na pesquisa que originou este artigo apoiou-se nos princípios da abordagem
qualitativa, fundamentada em Minayo (1999), ao afirmar que a pesquisa de natureza qualitativa

[...] trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das
crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é
entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue
não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações
dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes
(MINAYO, 1999, p. 21).

O campo de pesquisa foram duas escolas públicas do município de Arraias, denominadas Escola A e
Escola B. A pesquisa teve três momentos: primeiramente foi realizada uma cautelosa revisão
bibliográfica que sustentou os passos seguintes; em seguida, aplicamos o questionário, “[...]
instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, e que devem ser
respondidas por escrito” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 201).

O questionário que contém cinco questões foi direcionado a professores que atuam nos anos iniciais
do ensino fundamental de duas escolas públicas. Destacamos que foram entregues dez questionários
às professoras da Escola A e dez às professoras da Escola B. Desse total foram devolvidos nove:
cinco da Escola A e quatro da Escola B.

A última etapa consistiu na leitura e análise das respostas, o que possibilitou traçar o perfil dessas
professoras com base em quatro categorias estabelecidas mediante as respostas dos questionários:
características dos sujeitos da pesquisa, formação continuada, expectativa profissional e condições
de trabalho.

Características dos sujeitos da pesquisa — Os nove professores são do sexo feminino, oito
possuem curso superior e especialização, seis estão na faixa etária de 37 a 40 anos, duas na faixa
etária de 25 a 32 anos e uma com mais de 40 anos.

Uma professora afirmou que o grau de satisfação com a profissão é excelente, sete disseram que o
nível de satisfação é bom e uma considerou pouca satisfação com a profissão. Acerca do tempo de
atuação, uma é professora há seis anos, seis professoras atuam num período compreendido entre
dez e quinze anos, e duas entre 22 e 23 anos. Quando iniciaram a carreira do magistério, três tinham
apenas o ensino médio, três o magistério, uma cursava a graduação e duas o curso superior. A maior
parte das professoras não exerce nenhum trabalho além do ensino.

Sobre o curso de graduação feito, todas as professoras cursaram Pedagogia, e, quanto à razão de ter
feito esse curso, três justificaram que eram professoras e cursaram como modo de qualificação
profissional, três relataram que a escolha por esse curso se deveu ao interesse, à identificação com a
profissão e viram nesse curso uma maneira de crescimento pessoal e profissional. Destaca-se que
dessas três uma está cursando outra graduação. Duas professoras afirmaram ter cursado Pedagogia
por falta de opção e necessidade de trabalho, e uma não manifestou a razão de ter feito o curso.

Quando se examinou a importância relativa ao salário para a sua manutenção e também da família,
verificou-se que duas professoras que cursaram por falta de opção têm esse único salário. Essas
informações nos mostram e incitam a pensar na identidade das profissionais que participaram desta
pesquisa, pois a identidade profissional do professor é entendida como uma ação contínua associada
a sua identidade individual, já que uma pode influenciar a outra.

Nóvoa (2000) revela que o pessoal e o profissional estão em constante conexão, de maneira que as
escolhas de cada docente, unidas à forma de ser e de ensinar, estão correlacionadas entre si;
portanto, não há como separar o profissional do pessoal.
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Dubar (2005, p. 136), assevera que “[...] a identidade nada mais é do que o resultado a um só tempo
estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos
processos de socialização que, conjuntamente, constroem os indivíduos e definem as instituições”.

A formação dessas profissionais ainda é ligada a fatores construídos historicamente, entre os quais
destacamos a questão da figura materna, uma perspectiva da profissão como oficio docente nos anos
iniciais.

A feminização do magistério está ligada ao ato da dedicação e da sensibilidade de mãe, o qual é
entendido como dom específico da mulher, dona de casa e esposa à conciliação com uma profissão
social com mais dignidade. Talvez por isso ainda prevaleça a predominância do público feminino na
docência dos anos iniciais ensino fundamental.

Segundo Souza e Gouveia (2011), com base nos questionários de contexto do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (SAEB), entre 1997 e 2007, a participação feminina no magistério cresceu de
71% para 74%. Gatti e Barreto (2009), utilizando a Pesquisa Nacional por Amostragem Doméstica
(PNAD) de 2006, evidenciam a presença feminina na profissão docente na educação básica em 67%.

Os estudos de Gatti e Barreto (2009) confirmam maior participação feminina na educação infantil e
anos iniciais do ensino fundamental e menor nos anos finais do ensino fundamental e no ensino
médio.

Expectativa profissional — A esse respeito, duas professoras afirmaram que o curso gerou a
expectativa de um emprego efetivo, duas apontaram a expectativa de uma renda melhor, uma afirmou
que o curso gerou expectativa de melhoria na relação interpessoal e quatro consideraram que gerou
expectativa de crescimento pessoal. Conforme ressalta Gatti (2000, p. 41), “[...] ensinar é uma prática
complexa, ainda mais nas condições de desigualdade social que o profissional enfrenta e das
diferentes condições de escolarização com que tem que lidar no sistema”. Quanto à profissão
docente, Tardif (2007) assegura que

[...] a relação cognitiva com o trabalho é acompanhada de uma relação social:
os professores não usam o saber em si, mas sim saberes produzidos por esse
ou por aquele grupo, oriundos dessa ou daquela instituição, incorporados ao
trabalho por meio desse ou daquele mecanismo social (formação, currículos
instrumentos de trabalho, etc.). Por isso, ao falar dos saberes dos professores,
é necessário levar em consideração o que eles nos dizem a respeito de suas
relações sociais com esses grupos, instâncias, organizações, etc. (TARDIF,
2007, p. 19, grifo do autor).

Reconhecemos, nas expectativas das professoras, a articulação entre os saberes oriundos da relação
com o curso de formação, de outras instâncias e observamos que tais saberes poderão auxiliar na
melhoria nas condições de vida e oportunizar a aquisição de bens e serviços. Porém, a educação é o
segmento social que exige formação para atuar como profissional, mas ainda carece de melhor
remuneração e valorização.

Formação continuada — As professoras consideram que a prática pedagógica para os anos iniciais
exige formação contínua e compromisso. Reconhecem a importância da graduação para o exercício
profissional. Das nove professoras, sete manifestaram que a graduação proporcionou mudança na
didática, que obtiveram mais conhecimento sobre a teoria e sua relação com a prática e que a relação
entre teoria e prática auxiliou na prática pedagógica, no processo de ensino e de aprendizagem. Uma
das professoras destacou que o curso superior promoveu melhoria na vida profissional para lidar com
as diferenças em sala de aula. Entre as nove professoras, uma considera que o curso superior não
mudou, mas ela sempre teve interesse em buscar conhecimento.

Essas considerações implicam a compreensão de o professor ser modelo, tendo em vista que a
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docência implica ensinar e aprender, bem como exerce influência na estrutura escolar e social, ou
seja, “[...] ser professor implica saber quem eu sou, as razões pelas quais faço o que faço e
consciencializar-me do lugar que ocupo na sociedade [...]”, além do papel social dos professores: “[...]
numa perspectiva de promoção do estatuto da profissão docente, os professores têm de ser agentes
ativos do seu próprio desenvolvimento e do funcionamento das escolas como organização ao serviço
do grande projeto social que é a formação dos educandos” (ALARCÃO, 1996, p. 24).

A formação continuada precisa ser compreendida como uma construção processual desde o início da
carreira profissional, a formação de educadores envolver as relações com o mundo, que devem ser
mediadas pelo exercício da reflexão, e o professor tornar-se um pesquisador de sua prática cotidiana.

A respeito da formação continuada, recorremos a Gomes (2013) e Imbernón (2010): o primeiro, ao
tratar do conceito de formação continuada, afirma que o termo é originário da Europa,
especificamente em razão da necessidade de os países do pós-guerra superarem os limites da
educação formal, e originário do conceito de educação permanente; o segundo destaca as
implicações dessa formação para a prática docente, porque “[...] a formação docente deveria apoiar,
criar e potencializar uma reflexão real dos sujeitos sobre sua prática docente nas instituições, de
modo que lhes permitisse examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas
atitudes, etc.”, assim, “[...] estabelecendo de forma firme um processo constante de auto avaliação do
que se faz e por que se faz” (IMBERNÓN, 2010, p. 47).

Condições de trabalho — Um componente a ser considerado é o do tempo disponibilizado pelos
professores no preparo de aulas. A maioria diz dispensar, em média, cinco horas semanais no
preparo de aulas, incluindo correção de trabalhos escolares. A respeito das questões de
infraestrutura, recursos materiais e pedagógicos, seis professoras afirmaram a necessidade de mais
investimentos em recursos pedagógicos para incrementar a prática pedagógica e três disseram que
as condições são boas e citaram como justificativas os recursos tecnológicos existentes na escola, a
biblioteca, a sala de leitura.

Como fatores que interferem nas condições de trabalho, elas mencionaram falta de valorização
profissional, autonomia, acompanhamento dos pais, interesse dos alunos, necessidade de parceria
família/escola, acúmulo de atividades impostas pelo sistema e baixa remuneração dos professores.
Esses elementos interferem sobremaneira nas condições de trabalho e de oferta do ensino, o que
ocasiona um desconforto e desgaste em relação à carreira profissional.

Ao consideramos que os sujeitos dessa pesquisa foram nove professoras, inferimos que as políticas
públicas, de certo modo, favorecem a profissão docente como dom nato da mulher, e, talvez em
detrimento disso, haja impacto nas condições de trabalho, notadamente na pouca valorização dos
profissionais que atuam nesse segmento do ensino fundamental. Nesse sentido, Kramer (2005)
salienta:

Há que se destacar, ainda, que essas imagens da mulher/professora de
educação infantil têm atendido a interesses políticos, uma vez que a ideia da
professora como mãe, que exerce a função quase como sacerdócio, de forma
transitória, serviu para que essas profissionais, ao não se perceberem ou não
serem percebidas como tal, desfrutasse [sic] de pouco (ou quase nenhum)
poder de reivindicação por melhores salários, condições de trabalho e até
formação (KRAMER, 2005, p. 161).

Ao relacionarmos as categorias – características dos sujeitos da pesquisa, formação continuada,
expectativa profissional, condições de trabalho –, compreendemos o perfil dos professores das duas
escolas públicas de Arraias, o qual caracteriza a identidade construída com base nas relações tecidas
entre os sujeitos num determinado lócus e o perfil dos sujeitos da pesquisa, a formação continuada, a
expectativa profissional e condições de trabalho.
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Conforme preconiza Ciampa (2007, p. 127), “[...] no seu conjunto, as identidades constituem a
sociedade, ao mesmo tempo que são constituídas cada uma por ela”. O autor diz, ainda, que “[...] a
questão da identidade, assim deve ser vista não como questão apenas científica, nem meramente
acadêmica: é, sobretudo, uma questão social, uma questão política” (p. 127).

A formação tem início anteriormente às atividades dos professores, assim como a identidade, a qual
interfere na formação pessoal e profissional. A respeito da identidade, Bauman (2005, p. 19, grifo do
autor) assim se manifesta: “[...] as identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas
outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para
defender as primeiras em relação às últimas.

Silva Júnior (2010) considera que formar professores para a educação básica significa, antes de tudo,
tomar a própria educação básica como objeto preferencial de estudo. Ao fazê-lo, teremos de
considerar os valores que explicitem o sentido da vida humana, ou seja, os direitos de inserção nos
bens sociais e culturais.

De acordo com Nóvoa (2000), o professor dos anos iniciais do ensino fundamental exerce muitas
funções, e cabe a esse profissional:

Ensinar, isto é, transmitir conhecimentos específicos e diversificados aos
alunos, organizar o trabalho na sala de aula, manter a disciplina, estabelecer
relações com as famílias, ter um papel de educador junto dos alunos, e, ainda
promover a animação de atividades escolares e para escolares (NÓVOA,
2000, p. 156).

A esse respeito, Simões (2010, p. 44-45) ressalta ser o professor “[...] aquele que tem uma formação
teórica de qualidade, interdisciplinar sobre o fenômeno educacional, que busca a compreensão da
totalidade do processo do trabalho docente, um ser crítico, que trabalha coletivamente, que constrói e
domina os saberes da docência”.

Nessa linha de raciocínio, as categorias criadas com base nas respostas dos professores, ou seja,
perfil dos sujeitos da pesquisa, formação continuada, expectativa profissional, condições de trabalho,
caracterizam o perfil dessas professoras, uma vez que, ao sentirmos, ouvirmos e darmos vez e voz ao
professor, estamos tratando do processo de construção da identidade dele.

Segundo Furlanetto (2003, p. 23), “[...] o crescimento só se torna possível para quem tem coragem de
olhar e ver; ouvir e escutar, pensar a respeito do que ouve, escuta e faz”. E “[...] pensar as mudanças
em educação é uma tarefa urgente em face do surgimento de temáticas concernentes a essa
sociedade, o que implica não só o perfil do profissional necessário para viver e atuar nela, como
também a concepção de conhecimento a ser trabalhado nas escolas” (NEIVA, 2013, p. 37-38).

O jeito de ser, pensar, agir e a maneira de relacionar-se com os outros e com seus pares geram a sua
ação educativa. Sarmento (2013, p. 8) sublinha que os professores passam significativa parte do
tempo de sua vida na escola: “[...] primeiro enquanto alunos depois como professores, daí que
tenham sido muitas as narrativas que ouvimos sobre esse contexto, testemunhos esses que se
articulam com aprendizagem da profissão: ora por identificação, ora por confronto”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi identificar o perfil de nove professores que atuam nos anos inicias do
ensino fundamental de duas escolas públicas de Arraias-TO. Indiscutivelmente o conhecimento se
apresenta como o mais importante capital humano historicamente construído, e a escola é o local
privilegiado onde ele se edifica.

Constatamos que a identidade profissional desses professores é influenciada pelas características
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das professoras, condições de trabalho, expectativa profissional e formação continuada.
Evidenciamos que o perfil dos professores é parte fundamental para a construção da identidade
desse profissional. E, portanto, em detrimento de todos os pressupostos da linha de ação terem sido
considerados relevantes, a formação profissional desses professores é o que merece mais atenção.

A pesquisa revelou que as condições de trabalho do professor não são de todo favoráveis e que é
importante, na formação inicial, a relação teoria e prática ser mais bem trabalhada, visto que
possibilita compreender a relação entre a teoria e a prática de maneira mais integrada e ajuda a ter
uma visão mais “[...] globalizada da função social de cada ato de ensino, sempre confrontada e
reconstruída pela própria prática e pelo trato com os problemas concretos dos contextos sociais em
que se desenvolvem, [o que] poderia ser a chave de toque que acionaria uma nova postura
metodológica” (GATTI, 1997, p. 57).

Escola, prática educativa, produção de conhecimento, apropriação de saberes são palavras de ordem
no centro das discussões no meio acadêmico, na busca de alternativas que viabilizem, ao mesmo
tempo que dinamizem, o processo de aprendizagem escolar, aprimorando técnicas, aperfeiçoando
métodos e administrando os resultados obtidos. O processo que envolve a formação de professores é
uma questão de política pedagógica.

Não podemos esquecer também o papel dos cursos de licenciatura que preparam os novos
profissionais para atuar na educação básica, notadamente os cursos de Pedagogia, os responsáveis
pelos profissionais que atuarão na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

A formação profissional possui desafios. A respeito dos desafios da constituição profissional docente,
Laroca (2002, p. 39) salienta que “[...] a prática de um professor é norteada concretamente, pelos fins
e valores que estão subentendidos no papel que ele atribui a sua atuação profissional na sociedade e
nas maneiras pelas quais este professor contribui para isso”.

E esses fins e valores são carregados de ideologia, crenças e valores, e, dessa maneira,
reverberamos o que Laroca (2002) pontua no sentido da carência e consequentemente necessidade
de estudos que deem vez e voz aos professores para a compreensão do que pensam eles pensam
acerca de si mesmos e de sua formação docente.

Na percepção de Barcelos (2006, p. 18), as crenças são “[...] como uma forma de pensamento, como
construções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em
nossas experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação”.

Ressaltamos também a necessidade de estudos sobre a formação de professores com vistas à
superação das produções fragmentadas, descontextualizadas e até mesmo dispersas. Talvez um
levantamento e um estudo da arte sobre a temática possam colaborar na articulação e construção de
pesquisas que impactem, de modo mais contundente, as políticas públicas voltadas para a formação
e as práticas profissionais dos professores na educação em seus diversos níveis.

Como encaminhamento, a pesquisa revelou a necessidade de pesquisas que façam o levantamento
dos professores que atuam na educação básica, notadamente ao considerarmos as dimensões do
Brasil e as especificidades regionais. Dessa maneira, torna-se relevante o levantamento do perfil de
quem são os professores que se encontram no chão da fábrica, educando, cuidando, enfim, lidando
com meninos e meninas que serão responsáveis pelo futuro desta nação. Dar vez e voz a quem
exerce o ofício.
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FORMAÇÃO: RELATO DE PROFESSORAS QUE ATUAM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS EM ARRAIAS[1]

[1] Este trabalho é resultado da pesquisa sobre formação de professores do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação, Estado e Políticas Públicas em Educação-GEPPE.
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O livro Formação de professores no Brasil – Diagnóstico, Agenda de Políticas e Estratégias para a
Mudança, resultado de pesquisa realizada em 2015[2]

[2] Publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em
maio de 2017.
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