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RESUMO

O presente texto objetiva refletir sobre a identidade docente. De modo específico, buscou-se perceber a
importância da formação inicial, e aprender que a construção da identidade se ergue de acordo com as
necessidades e realidades específicas de cada contexto. Cogitamos o aporte na pesquisa teórica, que é
"dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos,
aprimorar fundamentos teóricos" (Demo, 2000, p. 20). Para tanto, dialogamos com autores como Freire
(1997; 2011), Imbernón (2005), Pimenta (2010; 2011), Nóvoa (1995). Os resultados apontam que a
formação inicial é importante para (re) significação do conhecimento cientifico, tendo em vista que os
docentes possuem significações sobre a docência através do saberes da experiência adquiridos durante a
infância e juventude e se faz necessário à reflexão da práxis pedagógica.
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ABSTRACT

This paper aims to reflect on teacher identity. Specifically, we sought to realize the importance of initial
training, and learn that the construction of identity rises according to the specific needs and realities of each
context. Theorize the contribution in theoretical research, which is "dedicated to rebuilding theory, concepts,
ideas, ideologies, controversies, in order, in immediate terms, enhance theoretical foundations" (Demo, 2000,
p. 20). To do so, we dialogue with authors such as Freire (1997, 2011), Imbernon (2005), Pepper (2010,
2011), Nóvoa (1995). The results indicate that the initial training is important for (re) signification of scientific
knowledge, in order that teachers have meanings about teaching through the knowledge of experience
acquired during childhood and youth, and it is necessary to reflect the pedagogical praxis.

Keywords: teacher education; teacher identity; Pedagogical knowledge.

Introdução

Quem forma, se informa, ao forma-se, e ouvir.
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Nos dias atuais, as questões referentes à formação de professores tomou notoriedade, devido /às questões
que emergem nas salas de aulas e nos cursos de formação. São inúmeras as reclamações, insegurança, e,
muitas vezes o medo das tentativas e possíveis erros. É comum nas reuniões de professores, que o diálogo a
todo o momento se refira aos descontentamentos, tais como: falta de acompanhamento da família na escola,
desrespeito dos alunos para com os colegas e professores, indisciplina, entre outros que não foram listados,
mas que se encontram no cotidiano de muitos docentes.

Desta forma, a formação implica pesquisa, tomada de decisão e disponibilidade para compreender que o
processo na /da educação, não acontece ao acaso, mas da ação-reflexão-ação. Vale salientar que os
professores possuem habilidades e competências, que devem ser consolidadas no fazer pedagógico.
Compreender as funções do formador, ou seja, do professor, compete à questão da profissionalização
docente. Sim, para trabalharmos, se faz necessário o (re) encantamento pela profissão e atuação.
Interrogamos-nos com a mesma indagação proposta Imbernón (2005, p. 13) sobre as dificuldades para
assumir uma profissionalização docente, ao indagar: Quais são as competências necessárias para que o
professor assuma essa profissionalização na instituição educacional e tenha uma repercussão educativa e
social de mudança e de transformação?

O professor, ao formar-se precisa refletir sobre as questões históricas que rodeiam a sua profissão, além das
questões históricas, refletir sobre o contexto social e político atual da profissão e valorização docente. Desde o
início da graduação, costumávamos ouvir de outros colegas e até mesmo de alguns mestres, a suposição de
inferioridade sobre as “escolas de bairro,” ora, todas as escolas estão situadas em bairros, o que diferencia é
a questão social e econômica dos mesmos. O ensino e a aprendizagem pensados para um contexto devem ser
pensados e preparados em todos. Então surge mais uma inquietação: Como se dá a formação desses
professores?
É correto generalizar?
O que é preciso fazer para que possamos atingir uma equidade?
Questões específicas, mas que totalizam o conjunto dos saberes iniciais para se tornar e atuar na profissão
docente. Neste artigo, buscamos responder estes questionamentos e até mesmo algumas inquietações,
enquanto docentes e formadores de formadores. Em diálogo com alguns autores que trouxeram significação
para escrita inicial deste trabalho, tais como Freire (1997; 2011), Imbernón (2005), Pimenta (2010; 2011),
Nóvoa (1995).

Conjunturas sociais dos autores e atores da/na profissionalização docente

A formação de professores para Educação Infantil e Séries Iniciais, se dá no curso de licenciatura em
Pedagogia, em instituições públicas e privadas. O processo formativo tem duração de 8 semestres, sendo
composto por áreas de conhecimentos específicos, que nortearão o trabalho docente. Ao final do curso, o
docente estará apto e licenciado para atuar na profissão. De modo específico, essa formação não substitui as
pesquisas que os docentes precisarão se apropriar, para um trabalho significativo contextualizado e
humanístico, assim concebe-se o professor como um profissional que está sempre se fazendo. (FREITAS,
Et.al) Deste modo, o professor é autor e ator responsável por sua profissionalização e concretização de seu
ensino e aprendizado.

A graduação inicial servirá como um alicerce teórico e metodológico. É importante pensar, que esses
profissionais, ao concluírem a graduação, não passem por uma suposta crise na profissão, ou mal-estar
docente. (NÓVOA, 1995). Por outro lado, concordamos com Paulo Freire, ao propor que a tarefa de ensinante
ao mesmo tempo em que é prazerosa é incontestável (exigente). Exigente de seriedade, de preparo científico,
de preparo físico, emocional e afetivo. É uma tarefa que requer de quem com ela se compromete um gosto
especial de querer bem não só aos outros, mas ao próprio processo que ela implica. (FREIRE, 1997, p.08).

Compete a cada docente refletir sobre sua atuação, e a complexidade envolvida na caminhada. A seriedade e
ética profissional independem da localização em que o profissional esteja inserido, independe do bairro que a
escola esteja localizada e do público comunitário. A preparação cientifica deve adaptar-se ao contexto social,
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político, econômico e cultural, a elaboração das aulas e aplicação das mesmas deve rechear-se de afeto e de
compreensão, para que os objetivos sejam alcançados. Concebemos então, a aula numa perspectiva crítica e
emancipatória.

A aula supõe a presença de professor e aluno; o ato de “dar aula” é indissociável da
produção desse ato e também de seu consumo, o que atribui ao professor a
responsabilidade por pensar o seu trabalho e representa a possibilidade de definir
objetivos, conteúdos, metodologias e estratégias de avaliação para um processo que
pressupões uma relação fundamental, a relação professor e alunos inseridos num
contexto social complexo e multirreferencial.(SILVA et.al, 2011, p.34;35).

É preciso pensar que além da formação e cumprimento do ofício, existe a (auto) avaliação docente, ora, além
de ser avaliado, o mesmo precisa avaliar-se constantemente. Na prática o professor como autor de sua
profissionalidade, aprende a ensinar, constrói o saber com os discentes, e (re) aprende o que está sendo
ensinado, conforme o contexto e necessidade de sua atuação. A sala de aula não é somente um lugar para
ensinar, mas também de aprendizagem para o docente: as influencias informais na socialização são mais
decisivas do que as formais, mais eficazes do que os cursos de formação. (FEIMAN-NEMSER, 1983).

Aprender e ensinar são questões de intencionalidade, antes de ensinar, o professor aprende. É indispensável
que a formação na graduação seja constituída por este pensamento. A formação é a continuidade dos saberes
pré- estabelecidos na constituição do homem e da mulher, que continuam o trabalho na vida e para vida. O
desafio que cada professor iniciante conhece bem, pois demanda reciprocidade, subserviência, gentileza e
acima de tudo as experiências trocadas, seja na graduação ou em outros ambientes que discutam a formação
do professor para atuar nos diversos contextos que a educação proporciona. É esse repertório de
experiências, de saberes, que orienta o modo como o professor pensa, age, relaciona-se consigo mesmo, com
as pessoas, com o mundo, e vive sua profissão. Entendemos, pois, que o professor traz para sua prática
profissional toda a bagagem social, sempre dinâmica, complexa e única. (FREITAS, ET. AL. p. 59)

Em suma, as experiências ocorrem em diversos espaços. As experiências independem do tem tempo de
atuação, da localização e do nível de escolaridade do educando, independem da titulação do educador, além
disso, um bom educador é o que participa da formação, e um excelente educador, é aquele que além de
participar, troca experiências de vida e formação com seus ouvintes. É preciso (re) fazer o conhecimento,
constituir-se a cada dia de significações, de expectativas, deste modo, a identidade docente contribuirá para o
contexto em que o profissional esteja inserido. A cada turma de graduação superior concluinte, se renovam as
forças e apostas para uma educação de equidade. Renovação de valores e saberes que orientam o agir
docente, elementos constitutivos de sua identidade profissional [...]. (FREITAS, ET. AL. p. 69).

Ao fomentarmos a discussão sobre a identidade docente, não podemos deixar de mencionar que os estágios
curriculares, que visam a contextualização entre a teoria e a prática estudada. Pimenta (2010; 2011) aponta
para que os estágios não se deem de maneira distanciada, devido ao currículo protocolado, que deve ser
exercido. A autora afirma que o currículo não dá conta de captar as contradições presentes na prática social
de educar e pouco contribuem para uma nova identidade docente.

Homogeneizar ou heterogeneizar a identidade docente?
Questão de reflexão

É preciso pensar a identidade para além da intencionalidade. Contudo, nos compete indagar sobre o que
associamos por identidade docente?
Tomemos as palavras de Nóvoa (1992) ao afirmar que o professor é uma pessoa: e uma parte importante da
pessoa é o professor. O professor em sua totalidade possui singularidades e particularidades, que independem
de sua formação e/ou atuação. Concordamos com Pimenta (2002) ao afirmar que a identidade não é um dado
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imutável, nem externo, que possa ser adquirido como uma vestimenta. Ora, o professor se adéqua às suas
necessidades e realidades, em contato com outros profissionais. Não somos iguais! Somos pertencentes de
um mesmo grupo social, mas com objetivo incomum: encontrar-se e realizar-se na profissão.

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação sociais da profissão; da revisão
constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições.

Independente do local da graduação, ou do ambiente de trabalho, os professores desenvolvem suas práticas
profissionais e se constituem, devido à multidimensionalidade do processo educacional.

É no trabalho e pelo trabalho que o professor se define como um profissional. A
multidimensionalidade do processo educacional requer do docente decisões
complexas e diversificadas, de natureza pedagógica e política, que, em grande parte,
extrapolam o espaço escolar. Tais decisões tomam com referencia o conjunto de
valores, crenças, hábitos e normas, que determinam o que este grupo social
considera importante, assim como os modos de pensar, sentir, atuar e de se
relacionar. (FREITAS, ET. AL. P, 70).

As questões cotidianas faz com que o docente seja um profissional múltiplo, que se perceba e reflita sobre
sua realidade. Assim como alertamos para não homogeneização dos educandos, nos indagamos que o mesmo
ocorre com os professores. Muitas vezes o trabalho docente é avaliado com base, em outros trabalhos, de
lugares diferentes, com públicos diferentes e intencionalidades diferentes. É necessário adequar e se
adequar-se, mas é preciso compreender que essa adequação não significa aceitar as condições que são
impostas, mas sim, questionar sobre sua atuação. Corroboramos com Sacristán (2005) ao afirmar e informar
que assumir a dimensão profissional da atividade docente implica considerá-los capazes de definirem o seu
próprio programa de desenvolvimento profissional.

O conhecimento docente precisa ser validado e modificado de acordo com a realidade, seja do professor, seja
dos alunos, da comunidade ou de quaisquer outras situações que precisem de mudanças e/ou adequações.

É preciso estabelecer um preparo que proporcione um conhecimento válido e gere
uma atitude interativa e dialética que leve a valorizar a necessidade de uma
atualização permanente em função das mudanças que se produzem; a criar
estratégias e métodos de intervenção, cooperação, análise, reflexão; a construir um
estilo rigoroso e investigativo. (IMBERNÓN,2005,p. 61)

A formação de professores precisa ser concebida para prática de mudanças e adequação. Formação para as
novas tecnologias, formação para perspectiva de mudanças e um mundo onde haja igualdade, e que permita
que o próprio professor gere conhecimento.É preciso pensar sobre uma nova Pedagogia. A Pedagogia da
multidimensionalidade, uma Pedagogia transdisciplinar, que envolva professores, alunos e comunidade.
Pensar a identidade docente, para além das paredes da escola, conceber que somos pessoas, antes de tudo, e
que a cada dia nos encontramos dispostos a aprender, mas se faz necessário colocar em prática experiências
interdisciplinares, com intencionalidade, proporcionando um ambiente facilitador para prática pedagógica.

Para que o trabalho docente não seja homogêneo, é necessário que as tarefas se deem de forma coletiva, a
difusão das competências, inovação e qualificação profissional. O próprio professor tem por obrigação avaliar
seus conteúdos ministrados, é de responsabilidade do professor perceber e questionar que os conteúdos não
podem se dá de maneira generalizada, um exemplo disso são os materiais didáticos, que vem com objetivos e
planos de aulas prontos, além do que consideramos o ápice: as respostas prontas, destacadas nas cores azul
ou vermelha, limitando o próprio profissional de sua criticidade. Os professores devem forma-se
constantemente, aperfeiçoar-se na e para complexidade enfrentada nos dias atuais.

Entre as características necessárias para promover esse conhecimento profissional
ativo, a formação permanente não deve oferecer apenas novos conhecimentos
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científicos, mas principalmente processos relativos a metodologias de participação,
projetos, observação e diagnóstico dos processos, estratégias contextualizadas,
comunicação, tomada de decisões, análise da interação humana. (IMBERNÓN, 2005,
p. 71).

A identidade docente emerge de significações, de sentidos. O fazer pedagógico deve estar em consonância
com as realidades de cada região, estado, cidade e até mesmo dos bairros, onde as escolas estão inseridas.
Afinal, o espaço pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, “interpretado”, “ escrito” e “ reescrito.
(FREIRE;2011, p. 95). A formação inicial e a construção da identidade perpassam por estes processos, que
devem ser bem definidos e dialogados, para ação-reflexão-ação.

Considerações finais

A formação de professores ainda é sinônimo de pesquisas e discussões, mas não é uma tarefa isolada, tendo
em vista que, além da formação inicial, se faz necessário que o professor se profissionalize, de acordo com
suas necessidades pessoais, culturais, sociais e institucionais. Trata-se de uma formação permanente. Para
que haja equidade, se faz necessário à formação em busca da humanização, troca de conhecimentos e
principalmente experiências.

O saber não se dá de maneira pontual, o saber é construído tanto pelos saberes da experiência e
pedagógicos. Os resultados apontam que a formação inicial é importante para (re) significação do
conhecimento cientifico, tendo em vista que os docentes possuem significações sobre a docência através do
saberes da experiência, adquiridos durante a infância e juventude e se faz necessário à reflexão da práxis
pedagógica.
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