
Os estudos acerca da construção da formação do profissional docente encontram-se aliados as vivências e saberes
adquiridos no processo de ensino-aprendizagem, seja ele desempenhado por nos ou por nossos professores, mas,
contudo presente em nossa formação e em nossa prática educativa. Esse texto partir das experiências de duas
pedagogas que atuam na área escolar e não-escolar permitindo assim analisar a formação da identidade docente
nestas duas perspectivas. Temos por objetivo compreender a prática do professor a partir das suas narrativas;
Investigar a necessidade e a influência das bases da Educação; Identificar os papéis atribuídos à Educação e à
sociedade para contribuir com a formação humana e, Analisar a formação da identidade docente. Inicialmente
partimos dos seguintes questionamentos: Como se forma/se e transforma-se a identidade docente O que é docência
Que habilidades e competências são importantes para uma boa prática educativa Em que medida a sua experiência
enquanto aluna influenciou a sua formação Para contrapormos as questões, utilizaremos como base teórica para
nossos estudos os autores como FREIRE (1983), PEREIRA; MARTINS (2002) PIMENTA (2008) e SAVIANI
(2009). As recordações, as lembranças das pedagogas foram analisadas numa perspectiva histórica. Constatamos
que a memória necessita ser preservada e que hoje o que somos é resultante das várias experiências vivenciadas ao
longo da existência.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Pimenta (2007) “A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que não possa ser adquirido. Mas, é

um processo de construção do sujeito historicamente situado (PIMENTA, 2007, p. 18).

No que nos remete a uma construção a uma identidade construída, que não possuí caráter permanente e sim, sempre
a ser constituída desde nossos anos inicias, logo no momento que fomos inseridos no contexto escolar, contexto em
que tivemos nossas primeiras experiências educativas e que tomamos consciência da relação professor-aluno.

Para a execução desta atividade utilizamos a pesquisa bibliográfica, da qual retomemos as leituras iniciadas na

disciplina “Profissão Docente” e empregamos a comunicação oral por meio da entrevista embasada em um

questionário semi-estruturado, onde foram gravadas as falas, que possibilitaram coletar as informações acerca da

atividade proposta.

Para resguardar os registros aqui socializados utilizaremos o símbolo “” ao relatar as narrativas da professora que
atualmente exerce a função de professora IV da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e “+” no caso da
segunda pedagoga que atualmente trabalha em uma ONG chamada Grupo Mulheres em Ação, desenvolvendo a
função de coordenadora executiva do PDA (Programa de Desenvolvimento de Área).

2. PROFISSÃO DOCENTE: CONCEITO, HISTÓRIA E DILEMA

A partir do século XVI começa-se a falar da docência, o ensino estava fortemente ligada a religião, os educadores
por sua vez eram os sacerdotes, que instruía seus discípulos nas sinagogas, a educação era totalmente restrita á elite,
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em meados do século XVIII há uma mudança, a educação passou a ser regida pelo Estado, vale salientar que o
clero ainda exercia uma forte influencia na educação. A intervenção do Estado provocou uma unificação e uma
hierarquização, os professores aparecem então como corpo profissional. No século XIX a ampliação escolar
acentua-se sob a pressão de uma procura social cada vez mais forte, a educação passou a ser vista como sinónimo
de superioridade e acessão social.

As escolas responsáveis pela formação dos professores começaram a surgir e os mesmo adquiriram um status
social. A escola e a educação se tornaram sinônimo de progresso e os docentes os seus agentes. Ser professor era a
manifestação de uma vocação, nesta época havia uma supervalorização da profissão, os educadores não eram
questionados exercendo a docência livre de interferências internas e externas. O Estado Novo trouxe várias
indagações sobre o docente e essa liberdade foi extinta. Toda a evolução em direção a uma autonomia e uma livre
docência esvanece e o Estado passa a aplicar um rigoroso controle político, ideológico sobre os profissionais da
área, o educador tinha que ser submisso ao Estado, ainda hoje o Estado exerce uma forte influencia sobre o docente,
submetendo-o a suas ordens.

No ano de 1996 é criada a LDB que exige o ensino superior para os profissionais da educação, antes da reforma
educacional havia duas maneiras de formar o professor através do magistério em nível de segundo grau, fruto da
pedagogia tecnicista que adaptava a educação ao sistema capitalista industrial e tecnológico e através de
licenciaturas no curso superior, com a massificação da educação e o descaso á educação, houve uma crescente
desvalorização da escola pública por parte dos governos e consequentemente diminuição de salários dos
professores, e desvalorização da categoria.

Segundo Edgar Morin a profissão docente é profissão complexa, onde a incerteza, as ambiguidades das funções são
o seu melhor traço definidor. De fato a profissão docente é uma tarefa difícil, os problemas enfrentados pelos
docentes são inúmeros e de várias ordens, esses problemas se estende até a própria formação em cursos de
licenciatura, tornou-se algo corriqueiro estudantes motivados na graduação se frustram no exercício da atividade
docente, a prática se distancia da teoria, algumas vezes não preparando o individuo para ministrar em sala de aula,
neste sentido os problemas afetam a regência, há também a defasagem no salário, falta de reconhecimento do
trabalho, a violência vem trazendo transtornos mentais irreparáveis aos docentes a solidão vem tomando conta das
salas de aulas, não há uma relação amável entre docentes e discentes, os educadores usam de violência simbólica
para conter algo que transpassa os muros escolares, segundo Abramovay ( 2003) “a escola faz uso do aparelho
repreensivo para conter a indisciplina dos alunos, os mesmos se sentem coagidos e acham desnecessário tal atitude
por parte da escola” . Com isso há uma defasagem profissional acarretando vários prejuízos para a educação, a
causa, não se sabe não há certezas apenas dúvidas em uma atividade tão complexa.

O professor somente apareceu, como profissional do ensino há pouco mais de 300 anos, no século XVIII, nas lutas
por democratização.No Brasil, a formação profissional em nível superior só ocorreu a partir de 1812, depois da
vinda da família real em 1809, com cursos isolados não sendo em universidades, pois esta institucionalizou-se
somente em 1931.

Os primeiros cursos de formação de professores do ensino primário surgiram a partir de 1835, em nível secundário,
com duração de dois anos. No início do século XX essa formação amplia-se para cidades do interior dos principais
estados, em nível secundário até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. A formação de
professores para o ensino secundário ocorreu somente na década de 30 do século XX, no Rio de Janeiro e em São
Paulo, e antes disso a instrução secundário só acontecia através de aulas particulares.Até o início dos anos 70, a
maioria dos professores era formada em instituições públicas e confessionais. Nessa época, os professores atendiam
os segmentos mais ricos do país, pois havia uma valorização da profissão.

Nos anos 90, com o avanço do acesso da população à educação básica e o advento de instituições particulares e
juntamente com políticas de limitação dos salários dos professores das redes públicas, ocorreu um processo de
desvalorização da profissão, e consequentemente gerando um rebaixamento na qualidade da educação básica. No
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final dos anos 90, a nova LDB impulsiona uma certa cobrança aos professores juntamente com os rankings
internacionais

3.SABERES DOCENTES NA PRÁTICA EDUCATIVA: UM ESTUDO ACERCA DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

A formação profissional e da profissionalidade percorre um espaço humano, possibilitando a experimentação tanto
de uma cultura específica, como também da local e regional, contribuindo com diversas formas de conhecimento e
saberes.

Para o ensino os conhecimentos sistematizados são provenientes tanto da pedagogia quanto dos campos científicos
ou humanísticos relacionados à escola básica. O professor que compreende o sentido e os limites do saber e do
conhecimento, entenderá que sempre aparecerá novos desafios, a cada momento, durante a sua formação
profissional, variando de acordo com a escola/Bairro/local, assim aparece ás dificuldades em assumir seu local de
trabalho.

Segundo Pimenta (2007) expõe o ato de ensinar como

Ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente
situados, espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e
habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanente irem construindo seus
saberes-fazeres docentes apartir das necessidades e desafios que o ensino como prática
social lhes coloca no cotidiano (PIMENTA, 2007, p. 18)

A afirmação acima refere-se ao trabalho docente e aos objetivos da formação inicial, que partem em consonância ao
ato de ensinar, que este deve ser reflexivo e deve mediar a realidade de seus educandos como o contexto histórico,
tem aos desafios do próprio processos de ensino-aprendizagem.

Para isso, conceituar o que é Pedagogia e o que é Educação, quais os saberes necessários a prática educativa se
tornam constantes na formação de professores, já que essas perguntas constituem a base da identidade docente.

Neste sentido, utilizaremos em especial o conceito de Educação para iniciarmos nosso estudo sobre o saber
docente. Ao longo do processo educativo recebemos diversas influências, criamos nossos “próprios” conceitos, em
especial sobre educação. Inicialmente herdados de nossos pais, já que a família é a nossa primeira “escola”, em que
“a educação deveria ser reservado à ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações emergentes com o fim
suscitar nelas transformações físicas, intelectuais e morais julgadas aceitáveis pela sociedade (DURKEIM apud
Gauthier, 1998, p. 132).

Assim, o processo educativo partir muitas vezes de conceitos não científicos, com isso surgi a Pedagogia pela qual
sofreu modificações em particular, em seus conceito “o termo “pedagogy” seja utilizado para designar << a ciência
e a arte do ensino >> (SMITH in Gauthier, 1998, p. 136). Se esta Pedagogia também passa por essas mesmas
modificações.

Entre tantos conceitos, surgi o estudo da identidade docente, Pimenta complementar este estudo afirmando
“identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; da revisão constante dos
significados sociais profissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas
culturalmente e que permanecem significativas” (PIMENTA, 2007, p. 19).

Portanto, a prática docente deve ser vinculada a reflexão, pois é dela que encontramos os aspectos e os saberes da
docência.
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4. DA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE A PRÁTICA PEDAGÓGICA: ENTRE
PERMANÊNCIA E MODIFICAÇÕES

Ao ingressar numa profissão uma pessoa define um modo de vida. Podendo pertencer a um grupo que, conforme o
seu grau de identificação. A vivência diária numa profissão e instituição interfere de maneira vigorosa no
desenvolvimento da própria identidade, gerando a profissionalidade. Profissionalização indica o processo de
formação de um sujeito numa profissão, começa com a formação inicial e atravessa todos os momentos de
formação continuada.

Compreender uma situação de trabalho é conhecer as condições objetivas, aspectos exteriores da profissão como
salários, carreiras, etc. e condições subjetivas, vivência diária de um profissional no desempenho do trabalho, como
angústias e alegrias. É possível categorizar as condições objetivas como extrínsecas ao trabalho e as subjetivas
como intrínsecas.

Apartir das hipóteses encontradas nas leituras formulamos nosso questionário em que as respostas disponibilizadas
pelas pedagogas eram relacionadas aos estudos realizados na disciplina “Profissão Docente”.

Ao perguntamos a “”, como se forma/se transforma a identidade docente, ela responde dizendo: Eu acho que
diversos aspectos contribuem para a formação e a identidade docente, a própria formação teórica, que é
trabalhada no âmbito dos cursos de formação docente, as práticas, as experiências das quais os formandos
passam em seu curso, e logicamente acho que contribuem no ponto de vista externo, o quê, que as políticas
educacionais fazem como elas propõem e qual é a visibilidade social que isso tem de fato na própria formação.
Dentro disso Pereira e Martins (2002) diz:

Assim um dos pressupostos para a construção da identidade profissional tem como
suporte teórico-metodológico a questão dos saberes que configuram a docência e o
desenvolvimento dos processos de reflexão docente sobre sua prática. [...] o sujeito
localizado no tempo e no espaço, por meio de sua ação constrói, cria o conhecimento e o
seu fazer profissional, dentro das possibilidades de seu determinado espaço
histórico-cultural. (PEREIRA; MARTINS, 2002, p. 121).

Já “+”, nos remete a outra perspectiva enquanto a formação da identidade docente questionada “A identidade de um
ser é formada através do processo de socialização vivenciado durante toda sua vida, o meio influencia-os a
mudança constante, a cultura é dinâmica e a todo tempo se modifica, se forma se transforma assim como as
pessoas inseridas nesse processo de mudança. Nesse sentido a identidade se forma e se transforma de acordo com
nossas vivências enquanto seres humanos inseridos em grupos sociais e fazendo parte de um macro cultural”.

Segundo Pimenta (2007), “a identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um
processo de construção do sujeito historicamente situado”.

Como futuros educadores é de grande importância que saibamos o que é docência, e que ela faz parte da ação
educativa. Ao responder o que é docência, a professora “”, responde que: “A docência envolve não só o espaço
restrito da sala de aula, se hoje a gente pensar no docente, no educador a gente pode pensar a própria sociedade,
nos que estamos no exercício da docência não estamos não apenas formando um profissional pra uma
determinada profissão, mas estamos formando pessoas e essas pessoas têm uma participação, uma vivência na
sociedade, e logicamente essa participação e essa atuação social trás essa profissão docente que foi absorvida nos
processos formativos pela sociedade”. Nessa mesma linha de pensamento Pereira e Martins (2002) falam que:

A tarefa do professor é, pois, a produção de conhecimento e a criação das criações de
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que esta ocorro. Tudo isto exige uma conscientização quanto ao poder
influenciador-direcionador e determinante do conhecimento- em relação a vida material
e social dos indivíduos da sociedade independentemente do seu grau de
desenvolvimento. (PEREIRA; MARTINS, 2002, p. 124).

Além da idéia de docência discutida pela professora “”, temos a concepção de docência da professora “+” que diz
“É um processo de ensino e aprendizagem, difusão e apropriação de conhecimento por parte de um individuo ou
mais. Ser docente é exercer a profissão de professor e para que a docência seja efetivada de maneira integral o
professor deverá sempre trabalhar com o ensino, pesquisa e extensão de forma unificada”. Essa consciência nos
remete ao ato de ensinar e a formação de professores das quais, Pimenta (2007) expõe:

Ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente
situados, espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e
habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanente irem construindo seus
saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática
social lhes coloca no cotidiano (PIMENTA, 2007, p. 18).

Ao perguntarmos que habilidades e competências são importantes para uma boa prática educativa, a pedagoga
entrevistada “”, responde dizendo “Eu resumiria assim: Nas competências políticas, porque elas dizem respeito ao
porque, aos objetivos do trabalho docente, do trabalho pedagógico. A competência técnica que a gente não apenas
domine e saiba fazer domínio técnico daquilo que é inerente a profissão docente que a gente tenha o domínio
necessário a compreensão política necessária a fazer-lo, para que serve essa competência, para quê esse domínio
técnico, quais as implicações que isso tem no processo pedagógico é claro, que as competências políticas têm uma
serie de outras habilidades de compreensão da realidade”.

A professora “+”, responde que “A responsabilidade social, a pesquisa e a reflexão são para mim as principais
competências que um professor precisa exercer para se efetivar uma boa prática educativa. O papel do professor
reflexivo, aquele que está a todo tempo de forma crítica experimentando e avaliando novas práticas educativas é
de fato a habilidade necessária a qualquer educador”.

Sobre isso Libâneo e Pimenta (apud PEREIRA; MARTINS, 2002 p. 125) “[...] construir o saber-fazer a partir da
própria prática e refletir sobre o seu próprio fazer são a tônica da especificidade da formação pedagógica inicial e
continua na possível articulação entre pesquisa e política de formação”.

Ao perguntamos a professora “”, em que medida a sua experiência enquanto aluna influenciou a sua formação, ela
responde dizendo: “Acho que minha experiência como aluno me influenciou muito, porque eu fiz meu curso de
formação inicial de pedagogia nos anos 80 e os anos 80 foram muito rico em termos de mobilização social, e do
movimento estudantil que fiz parte e que foi de fato uma grande escola para mim. Então essas experiências de
atuar como estudante no movimento docente, questionar o modelo educacional que a gente tinha na época, que de
certa maneira ainda perdura, e na organização política na categoria de discente, isso em parte conservei e
procuro manter”.

Pimenta (2007) “quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, Já têm saberes sobre o que é ser professor.
Os saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes professores em toda sua vida escolar” (PIMENTA,
2007, p. 20).

Ao fazermos à mesma pergunta a professora “+” nos diz que:

As minhas vivências irão definir muito sobre mim é isso se aplica a minha atuação
docente, visto que de forma geral é inevitável não “imitar” os modelos educacionais dos
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meus professores pela qual vivenciei enquanto aluno. Sejam os modelos bons ou ruins,
as minhas vivências educacionais marcaram minha vida de forma decisiva e até certo
ponto me influenciaram a vislumbrar minha carreira docente. Nesse sentido sou hoje
fruto daquilo que vivi ontem e cabe a mim conceder para minha prática ou não os
modelos educacionais pela qual tomei contato.

Pereira e Martins (2002) confirmam essa idéia ao dizerem que, “A significação que cada profissional (ator-autor)
docente confere à sua prática no cotidiano, na realidade, deve ser avaliada segundo os valores, historia de vida,
representações, saberes e angústias, anseios e sentidos que tem o professor em sua vida” (PEREIRA; MARTINS,
2002, p. 123).

CONCLUSÃO

A formação inicial e continuada e que formação e autoformação, são processos que são influenciados pelas
mudanças na sociedade e na cultura. O professores, mesmo que comprometidos com a aprendizagem dos
estudantes, é possível que tenham reais dificuldades em propor uma outra escola. Para a formação continuada é
importante que o professor faça um diagnóstico da escola e permaneça nela por um bom período, assim a
rotatividade excessiva tem se apresentado como um fator de má qualidade do ensino, assim torna-se necessário a
implantação de politicas públicas para melhorar o resultado de aprendizagem dos alunos e também contribuir com a
constituição da profissionalidade.

Buscamos por finalidade desenvolver de acordo com nossos estudos debates acerca da identidade docente. Fomos
entender a relação em que a escola de ontem influenciou na escola de hoje, das práticas que foram extintas e
restabelecidas no processo de ensino-aprendizagem. Analisamos a história em que se encontravam as narrativas das
Pedagogas Socorro Batista e Francisca das Chagas em que estabelecemos um relato não só na visão da
subjetividade, mas, sócio histórico em que se encontrava o contexto destas vivências. Por meio dessas entrevistas
compreendemos o contexto histórico, social e econômico em que a educação e as escolas estavam inseridas, bem
como a vida estudantil e, a docência e os métodos utilizados pelas pedagogas de acordo com suas práticas docentes.
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