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RESUMO

O estudo aqui proposto compõe parte de uma investigação desenvolvida na Iniciação Científica – PIBIC/FAPEAL,
realizado no Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, com foco na formação de professores,
cujo objetivo é investigar como futuros professores se veem e são vistos enquanto sujeitos adultos, enfocando à
problemática da questão étnico- racial na construção da identidade pessoal e profissional dessa categoria. De caráter
bibliográfico e reflexivo, este estudo optou por uma metodologia de natureza qualitativa. Os resultados alcançados
sinalizam a crise de identidade dos professores na tentativa de separar o eu pessoal do eu profissional, apresentando a
necessidade de se debater como as imagens e autoimagens historicamente construídas influenciam o processo de
formação e prática docente.

PALAVRAS-CHAVE: Imagens e autoimagens. Relações étnico-raciais. Formação profissional.

SUMMARY

The study proposed here makes up part of a research developed in Scientific Initiation - PIBIC / FAPEAL held at the
Education Center of the Federal University of Alagoas - UFAL, focused on teacher training, whose goal is to investigate
how future teachers see themselves and are seen while adult subjects, focusing on the problem of ethnic-racial issue in
the construction of personal and professional identity that category. Bibliographical and reflective, this study chose a
qualitative methodology. The results obtained indicate the identity crisis of teachers in an attempt to separate the personal
self of self professional, with the need to discuss how the images and self-images constructed historically influence the
process of training and teaching practice.

KEYWORDS: Images and self-images. Ethnic and racial relations. Vocational training.

1 INTRODUÇÃO

A questão da identidade dos professores tornou-se objeto de inúmeros debates ao longo dos últimos anos,
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pois representa um campo curioso e conflituoso, de investigação e compreensão da separação do eu
pessoal e o eu profissional, no qual se faz primordial o entendimento de que “a identidade não é um dado
adquirido, não é propriedade, não é um produto; a identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço
de construção de maneiras de ser e estar na profissão” (NÓVOA, 1992, p.18).

Compreende-se, nesse contexto, que falar sobre educação e enfocar o trabalho docente é tratar de um dos
ofícios mais perenes da formação da espécie humana, pois suas práticas se orientam por saberes e artes
aprendidas desde o berço da história cultural e social da civilização. Segundo Arroyo (2000, p.23)
“dialogar sobre o oficio de mestre é tentar interpretar a história mais recente”.

Por isso, destacamos aqui a problematização sobre a formação dos docentes enquanto aprendizes adultos,
que se mostra como um bom começo para a compreensão das imagens e autoimagens dos futuros
professores do ensino fundamental I, trazendo à tona a constante busca por identidade pessoal e
profissional, além do próprio entendimento da imagem social construída sobre essa categoria ao longo da
última década.

Este fato despertou nosso interesse e nos provocou algumas indagações, que nos levaram a propor este
estudo, que compõe parte de uma investigação mais ampla, desenvolvida na Iniciação Científica – PIBIC,
financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas - FAPEAL, realizada no Centro de Educação da
Universidade Federal de Alagoas - UFAL, no andamento de um ano, com foco na formação de professores,
cujo objetivo é investigar, como aparece na bibliografia nos últimos dez anos, como futuros professores se
veem e são vistos enquanto sujeitos adultos e futuros professores, procurando identificar de que forma
essas imagens e autoimagens podem influenciar em sua formação para a docência, enfocando a
problemática da questão étnico- racial na construção da identidade pessoal e profissional dessa categoria.

Em relação à metodologia utilizada, como este estudo é de caráter bibliográfico e reflexivo optamos por
uma metodologia de natureza qualitativa conforme definição de Lüdke e André (1986, p.11-3):

a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e
o pesquisador como principal instrumento.

Os dados coletados são predominantemente descritivos.

A preocupação é com o processo.

O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção
especial pelo pesquisador.

A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.

Neste sentido, abordaremos neste trabalho a formação e prática docente, e a influência das relações
étnico-raciais na formação profissional, visando discutir e compreender com tais elementos influenciam
direta e indiretamente a construção da identidade pessoal e profissional dessa categoria.

2 FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE

Nos últimos anos os questionamentos sobre a formação e identidade docente têm crescido e alavancado importantes
discussões sobre o processo de formação e prática docente no cenário nacional e mundial, pois se entende que,
problematizar esse campo de estudo é desencadear possíveis mudanças de posturas e visões sobre as estruturas que
orientam o conhecimento no âmbito da formação dos educadores(as) da Educação Básica.

No cenário educacional brasileiro a formação de professores(as) tem na história da educação a sua própria história, pois
apresenta em sua trajetória um movimento de contínuas transformações, seja no campo curricular ou pedagógico.
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Uma vez que, analisar o perfil dos professores da educação básica no Brasil exige, necessariamente, uma profunda
reflexão sobre o sistema educacional brasileiro, a identidade pessoal e formação docente. Buscando compreender como
as tensões que atravessam a identidade dos professores têm vinculo bastante próximo com as transformações que
marcam as sociedades contemporâneas, exigindo novos compromissos, posturas e conhecimentos desses profissionais,
que sofrem diretamente as contradições do mundo social, estando cotidianamente à frente dos inúmeros dramas sociais
(BOURDIEU, 1998, p. 169).

Compreender quem são esses professores e em que condições se fazem professores é fundamental, para contribuir na
construção de paradigmas que possam estabelecer novas exigências e possibilidades, rompendo com estigmas e
estereótipos construídos pela sociedade ao longo da História. Tendo em vista que, os professores brasileiros compõem
um universo de contrates e particularidades pessoais e profissionais complexas. Compreende-se que, os professores
possuem interesses e identidades ligadas a gênero, raça e classe social; que são diversos e que a sua identidade
pessoal e profissional é um processo, uma produção, algo em movimento, em transformação, sempre inacabado,
construído e socializado. Pois cada professor, independente de sua área ou nível de atuação, constrói sua própria
imagem, como também é visto de uma determinada maneira pela sociedade na qual está inserido.

Se tomarmos como exemplo a forma como é construído socialmente o perfil das professoras de educação infantil, a partir
da análise do processo de feminização ocorrido a partir da segunda metade do século XIX, as mesmas carregam uma
imagem difusa e pouco profissional. A imagem da educadora das primeiras séries não é diferente, é polivalente, na qual
predomina a competência das primeiras letras e contas, mas, sobretudo o carinho, o cuidado, a dedicação e o
acompanhamento das crianças, confundindo, em muitos momentos, o processo de formação docente com o ideal de
professora que leva mais a sério os cuidados maternos para a sala de aula, do que necessariamente a competência
intelectual (CHAMON, 2005, p.45).

No que se diz respeito à busca por status e a inserção profissional das mulheres na área da educação, Teixeira (2006,
p.50) nos revela que, no Brasil a ocupação da profissão docente, no magistério, por sexo, é predominantemente feminina:
(81,2%) contra 18,8% de participação masculina. Ou seja, tais números nos apresentam a complexidade neste processo
de busca por ascensão social e construção da identidade profissional. Mostrando-nos a não linearidade nesta construção;
no qual, presente, passado e futuro não são considerados tempos distantes, mas se chocam diariamente com o agora e
com a realidade atual vivida pelos educadores do Ensino Fundamental I.

3 A INFLUÊNCIA DAS RELAÇÕES ÉTICO- RACIAIS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES

A formação de professores(as) para as relações étnico-raciais vem sendo, nas últimas décadas, uma
preocupação mais presente nos órgãos educacionais e na legislação, principalmente quando as discussões
acerca das questões étnico-raciais ficam mais latentes no Brasil.

É nesse contexto que se percebe lacunas históricas na formação de professores(as) diante das
necessidades de se fazer uma abordagem educacional voltada para tais discussões, pois se entende que a
história da formação da sociedade brasileira tem desde a sua formação uma mistura racial que caracteriza
o Brasil e o classifica como o maior país em população negra fora do continente africano.

No entanto, nos perguntamos: Como o professor(a) negro(a) é visto pela sociedade e posicionado pelos
discursos dominantes

Florestan Fernandes (1991, p.70) faz uma série de críticas sobre as mudanças sociais no Brasil, por meio
do questionamento do “mito da democracia racial”, que segundo o autor, possibilitou a naturalização da
discriminação racial no Brasil.

O autor destaca ainda que no Brasil tem-se “preconceito de ter preconceito”, uma vez que ele é tido como
inexistente ou oculto, fruto da grande diversidade de cores e traços culturais da população brasileira.

Segundo Gomes (2006, p.89) “no Brasil, ser negro é torna-se negro”, pois ultrapassa o dado meramente
biológico e representa, por sua vez, uma construção histórica e postura política. É nesse contexto que se
faz primordial o entendimento de como a questão da raça se construiu historicamente em nosso país, com
o objetivo de nos auxiliar na compreensão da complexidade que norteia a construção das imagens e
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autoimagens dos professores(as) negros(as) e mestiços(as) do nosso país. Faz-se então necessária uma
análise mais detalhada sobre a possível influência da cor/raça na carreira profissional, na imagem pessoal
e social de professoras negras, especificamente aquelas que lecionam nos anos iniciais do Ensino
Fundamental I. Pois, entende-se que, as desigualdades raciais no Brasil são expressivas, principalmente
na educação. Fenômeno este que também ocorre no mercado de trabalho. No qual, a participação de
negros em postos de trabalho de maior prestígio ainda é muito restrita, principalmente, quando se tratam
das mulheres, em especial as negras, pois estas se encontram numa situação desigual em relação aos
homens brancos, às mulheres brancas e aos homens negros em várias esferas da vida social. Em geral, as
mulheres exercem profissões relacionadas a serviços e cuidados, e com salários inferiores aos dos
homens. Santos (2005, p. 22) diz:

A forma como é estruturado o emprego no Brasil tem efeito direto na questão racial. [...] aos negros e
mestiços são reservados os empregos de menor qualificação e remuneração, e que a discriminação
racial da população afrodescendente preserva para os brancos as profissões de maior prestígio
social, com rendimentos mais elevados. (SANTOS, 2005, p.22).

O racismo no Brasil é algo complexo e singular, pois ele se afirma por meio da sua própria negação: ele é negado de
forma veemente, mas mantém-se presente no sistema de valores que regem o comportamento da nossa sociedade
(GOMES, 2006, p. 92), caracterizando desta feita, uma igualdade mascarada e contraditória.

Cabe nesse momento outra reflexão sobre uma questão levantada por educadores brancos no Brasil: Existe racismo
contra pessoas brancas

O fato de uma pessoa branca ser chamada de ‘branquela’ não significa racismo, pois o racismo como conhecemos se
baseia no fato de que existem raças inferiorizadas socialmente, no qual, a população negra foi dita como indivíduos
inferiores biologicamente e culturalmente no Brasil. O estigma da escravidão recai sobre a história do negro. Para Silvério
(2002, p. 115):

Toda desigualdade se estrutura a partir de um juízo de superioridade, aparentemente os negros,
desde que foram trazidos para as terras brasileiras, estiveram submetidos a todo o tipo de juízos,
normalmente negativos e pejorativos, sobre sua condição de diferente no palco sociocultural.
(SILVÉRIO, 2002, p. 115)

Nesse sentido, não cabe à argumentação de que brancos também sofrem racismo, pois não existem fatores que
comprovam que uma pessoa branca seja discriminada racialmente, pelo fato se sua cor, como algo negativo com bases
historicamente construídas.

Outro autor também muito importante a ser destacado aqui é Apple, cujo argumento é de que necessitamos ver a
formação social do educador como algo construído a partir de um conjunto mutável e contraditório de interconexões entre
o âmbito econômico, político e cultural, que servem de pano de fundo para a dinâmica de classe, gênero e raça.

Para Apple (1995) o sistema educacional e o que ele faz não tem significado se não situa a escola no nexo das relações
dominantes de classe, que ajudam a moldar nossa sociedade, cujas relações precisam não somente de uma análise de
uma teoria de classe, uma vez que as formas e práticas culturais frequentemente têm sua própria política, mas também
de uma sensibilidade para com o patriarcado e a raça.

Para o autor, as estruturas patriarcais e as estruturas de classe são sutis, complexas e abrangentes, têm sua própria
dinâmica e não são redutíveis uma à outra, pois assim como as professoras e outros grupos de mulheres, os negros, os
trabalhadores, todos estão alterando o equilíbrio entre poder e cultura na educação.

Especificamente em relação às mulheres, Apple afirma que a feminização da pobreza, a história das lutas para obter
direitos públicos e econômicos (e corporais), as mudanças atuais no trabalho remunerado e não-remunerado das
mulheres, são notadas apenas por sua invisibilidade, o que também acontece em relação à raça. Para ele:

Os caminhos pelos quais a classe, a raça e o gênero são tornados visíveis e invisíveis no ensino e
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nos textos podem nos dizer muito sobre quem está realmente lucrando e quem está realmente
perdendo nessa restauração conservadora. (Apple,1995, p.25)

Para ele, isso exige um trabalho duro e disciplinado, cujo exame de nossas instituições deve ser realizado
relacionalmente, percebendo-as como construídas no interior de um contexto claramente relacionado com
a dominação e a exploração, que é, em si mesmo, um processo de trabalho, que deve ser realizado e que
as mensagens dos meios de comunicação e do discurso político, econômico e cultural cotidianos tentam
negar a realidade dessas relações.

Pensar a relação entre educação e identidade negra nos desafia a construir, juntos, uma pedagogia da
diversidade. Além de nos aproximar do universo simbólico e material que é a cultura. Pois durante anos, a
sociedade brasileira e a escola distorceram e ocultaram a real participação do negro na população
histórica, econômica e cultural do Brasil. Construindo assim, um imaginário social negativo em relação à
população negra, e que infelizmente subsiste até hoje em nosso país e se reflete em nossas relações
sociais, nas quais a complexidade neste processo de construção de identidade e a constante busca pelas
imagens e autoimagens reais dos educadores(as) negros(as) nos fazem perceber a não linearidade nessa
construção; na qual se caracteriza por meio de um processo de negociação, e de busca de identificação
tanto pessoal quanto profissional dos professores(as) frente a escola e a sociedade vigente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões aqui apresentadas são de vital importância para o contexto educacional contemporâneo, tanto no que diz
respeito ao entendimento da realidade educacional vigente, quanto no que se refere ao processo de formação e
construção da compreensão das imagens e autoimagens dos futuros educadores do Ensino Fundamental I, fazendo-nos
refletir, analisar e questionar como os professores se veem e são vistos pela sociedade, enfocando seu processo de
construção do saber e postura pessoal e profissional adotada frente ao contexto das relações étnico-raciais.

No contexto de Alagoas no ano de 2012 o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) coordenado pela professora Drª
Clara Suassuna, desenvolveu um grupo de formação de professores em detrimento da Lei 10.639/03 em algumas
escolas do interior do Estado de Alagoas, promovendo palestras e discussões acerca da formação de professores e das
políticas afirmativas vigentes. Buscando problematizar através da mesma, a abertura de espaço para a inclusão de todos,
negros e brancos na historiografia brasileira, levando o professor(a) a refletir sobre a sua prática docente, trabalhando a
valorização e o reconhecimento étnico dentro do contexto educacional.

Pois o que encontra-se posto nas escolas é uma proposta de mudança de visão, leitura e entendimento da pluralidade de
marcas, de gênero, raça, etnia e classe que carregam os educadores e educandos brasileiros. Os alunos exigem que o
educador(a) na contemporaneidade tenha um olhar positivo sobre os seus corpos, seus traços e seus cabelos (ARROYO,
2012, p. 126). Sujeitos estes, que aprenderam na família e nas comunidades a ressignificar a rejeição social,
experimentada desde a infância através da herança cultural negativa deixada. Uma vez que, é difícil conceber que esses
processos formativos não toquem ou influenciem direta ou indiretamente os profissionais da educação, indivíduos que
são e trabalham todos os dias com a diversidade e pluralidade cultural.

Hypolito (1994, p. 20) destaca a importância do professor no dia a dia da escola, afirmando que o professor só se torna
capaz de implementar mudanças no cotidiano escolar a partir de uma reflexão sobre si mesmo e suas ações, pois “a
avaliação da prática leva-o a descobrir falhas e possibilidades de melhoria; pois quem não reflete sobre o que faz e é,
acomoda-se, repete erros e não se mostra profissional”.

Desta forma, faz-se necessária a incorporação no currículo de estratégias de desconstrução das narrativas e das
identidades nacionais, buscando assim, lidar com a questão da diferença como um fator histórico e político (GOMES,
2006, p. 93). Assim como cumprir a legislação existente, como colocar em prática a resolução 1/2001, que diz que todos
os cursos de formação de professores devem ter em seu currículo a questão étnico-racial contemplada.

É urgente efetivar nas Universidades e nas Escolas de Educação Básica, o debate sobre a questão de identidade e
valorização das etnias, a fim de que possamos sanar a dívida histórica do Brasil com seu próprio passado, educando,
desta feita, para a diversidade e não para uma igualdade contraditória e mascarada, nem para uma igualdade, que dilui
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nossas diferenças e necessidades.
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