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AS INFLUÊNCIAS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA CONSTITUIÇÃO DA 

IDENTIDADE PROFISSIONAL E PESSOAL DO PROFESSOR

EMILIANO, CÉLIA LIMA1

Resumo: Falar sobre Políticas Públicas Educacionais é falar diretamente sobre as intenções que a 
escola tem ao formar o educando. Sabemos que o principal instrumento para colocar em prática 
essas políticas educacionais é o professor. Este profissional que ao longo de sua história se depara 
com tantas e tão rápidas mudanças têm seu tempo e espaço de formação. Neste sentido, o objetivo 
deste artigo é analisar até que ponto as mudanças recorrentes nas políticas públicas para a educação 
influenciam  a  constituição  profissional  e  pessoal  do  professor  e  ainda  o  resultado  do  trabalho 
desenvolvido durante o programa PDE. As constantes mudanças nas políticas deixam o professor 
inseguro,  pois  sua  formação  não  dá  conta  da  rapidez  com  que  elas  acontecem.  Afinal  a  sua 
constituição profissional é formada por um eixo pessoal e por sua de experiência. Isto não acontece 
da noite para o dia. Os dilemas, lutas e conflito contribuem para um suposto isolamento, que muitas 
vezes é a única saída para a insegurança do professor. Valorizar a opinião deste profissional contribui 
diretamente para a formação de outros seres humanos: os alunos. Desta forma, foi desenvolvido um 
trabalho junto aos professores com a intenção de colher material  e subsídios para embasar este 
artigo. A partir do trabalho realizado obteve-se como resultado a necessidade de discussão sobre a 
formação pessoal e profissional do professor, isto é, a sua identidade.

Palavras chaves:  Políticas Públicas – professor – formação – identidade – profissional – 
pessoal.

Abstract: Talking about Public Educational Policies is talking about the purposes that the school 
has to form the student, directly.  We know that the main instrument to practice these educational 
policies is the teacher. This professional that throughout his history faces with so many and rapid 
changes, he has his time and space of formation. Thereby, the goal of this task is to analyze where de 
changes from of this public policies for education influence the professional and particular constitution 
and the result of the task developed during the PDE program. The constant changes in the policies let 
an unsafe teacher, because his formation doesn’t follow the speed that they happen. After all, his 
professional  constitution  is  formed  by  his  particular  axis  and  his  experience.  It  doesn’t  happen 
suddenly. The dilemmas, struggles and conflict contribute directly to the formation of others human 
being: the students. Thus, a task was developed with the teachers with the goal to take material and 
bounties to base this task. From the execution of this task, it had like result the necessity of discussion 
about the particular and professional formation of the teacher: his identity.

Key words: Public Policies – teacher – formation – identity – professional – particular.

1 INTRODUÇÃO

A profissão de professor vem sofrendo profundas transformações sob o efeito 

de uma série de fatores. Entre tantos, percebe-se alguns tais como: o crescimento 

do número de alunos em sala de aula, a qualidade da escolarização, novas formas 

metodológicas de ensinar e a disseminação de tecnologias na educação.

1 Especialista em Magistério de 1º e 2º graus, professora pedagoga estatutária e professora dos anos iniciais na 
Prefeitura.
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 Outro fator preponderante é a falta de uma interpretação bem definida das 

Políticas Públicas Econômicas que venha tranquilizar a atuação do professor, sem 

contar a ausência de continuidade e comprometimento das políticas educacionais, 

dificultando  ao  professor  acompanhar  tantas  e  tão  rápidas  mudanças.  Essas 

transformações  e  situações  cotidianas  acabam  incidindo  sobre  o  trabalho  do 

professor.

Muitas vezes os professores se veem diante de tudo isto e não se sentem 

preparados para desempenhar o seu papel, ora porque durante o seu processo de 

formação inicial  os saberes adquiridos estavam aquém das exigências expressas 

pelas atuais políticas educacionais, ora porque o local em que ele atua, a forma

como ainda entende o processo educacional também se apresenta em defasagem 

em relação as propostas educacionais atuais.

No entanto, o profissional  que está atuando na escola possui uma grande 

bagagem profissional, oriunda do seu processo de formação, da sua atuação em 

sala de aula, formando assim a sua identidade pessoal e profissional.

Porém,  o  que se  observa  é que essa identidade pessoal  e  profissional  é 

praticamente ignorada pelas Políticas Públicas de intervenção, que lidam de forma 

objeta ou até mesmo abstrata com esses profissionais.

A  grande  problemática  evidenciada  quanto  à  identidade  do  professor  é  a 

necessidade  da  mudança  da  ação  docente,  toda  vez  que  novas  políticas 

educacionais são anunciadas.

Constantemente  percebe-se  que  o  professor  está  “perdido”  e  realiza  seu 

trabalho de forma mecânica.

Praticamente  todo  dia  o  professor  se  depara  com  novas  ferramentas  de 

trabalho, com classes enormes e heterogêneas de alunos, com as quais ele não 

sabe  o  que fazer.  Há quem diga  que quanto  maior  a  gama de ferramentas  de 

trabalho, melhor será o ensino e aprendizagem. Nem sempre. Pois, mesmo tendo 

muito material  ao seu dispor,  alguns professores continuam a dar aulas sofridas, 

enquanto que outros com apenas quadro e giz conseguem avanços inimagináveis. 

Levando-se em conta aí  toda sua bagagem cultural,  profissional  e pessoal.  Que 

influência têm todas as Políticas Públicas Educacionais lançadas pelo Governo para 

a Constituição do Pessoal e Profissional do Professor? Quem é esse professor que 

está hoje atuando nas escolas diante de tantas mudanças? Que representações ele 
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tem de si como pessoa e profissional? O que sente o professor que se vê todo dia 

frente a tantos desafios?

Com a finalidade de analisar até  que ponto as mudanças recorrentes nas 

Políticas Públicas para a Educação, influenciam a constituição profissional e pessoal 

do professor, serão abordados alguns temas relevantes ao assunto, sendo que o 

principal objetivo deste artigo é a compreensão da influência das Políticas Públicas 

Educacionais na formação historicamente constituída do professor. 

2.O PAPEL DA POLÍTICA EDUCACIONAL

“O HOMEM É UM ANIMAL POLÍTICO”

(Aristóteles)

Fala-se muito em Política, mas, afinal o que ela significa?

O termo política é derivado do grego antigo πολιτεία (politeía), que indicava 

todos os procedimentos relativos à polis ou Cidade-estado. Por extensão, poderia 

significar tanto cidade-estado quanto sociedade, comunidade, coletividade e outras 

definições referentes à vida urbana.

Já Política Pública é um conceito de Política e da Administração que designa 

certo tipo de orientação para a tomada de decisões em assuntos públicos, políticos 

ou coletivos. Embora, política pública seja um conceito oriundo dessas duas áreas, 

vem sendo utilizadas nos mais variados setores. Isso porque ela permite estudar o 

espaço social antes da implementação. Para tanto, torna-se necessário a montagem 

de  equipe  transdisciplinar,  pois  um projeto  de  política  pública,  necessariamente, 

deve permitir a participação de todos.

Políticas Públicas são diretrizes tomadas que visam a resolução de problemas 

ligados à sociedade como um todo, engloba saúde, educação, segurança e tudo 

mais que se refere ao bem-estar do povo e Políticas Públicas Educacionais, seria 

ESCOLA PARA TODOS e em todos os níveis, seria uma escola de qualidade que 

todo cidadão teria acesso e permanência.

Visando  compreender  este  profissional,  o  professor,  que  se  vê  a  todo  o 

momento  frente  a novos  desafios,  buscando alternativas  e redimensionando sua 

própria  identidade,  busca-se  a  interpretação  de  alguns  autores,  entre  eles: 

KUENZER (1999),  MATE (1998) e MARTINS (1994),  a fim de elucidar questões 
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relevantes  discutidas  entre  os  professores  do  Ensino  Fundamental,  entre  elas  a 

Política Pública Educacional.

Aprendendo a ler as intenções de uma política educacional, o sujeito torna-se 

capaz de perceber que tipo de “gente” a sociedade está querendo, qual o projeto de 

ser humano que nela predomina.

As políticas educacionais, ao serem lançadas, vêm carregadas de intenções 

quanto à formação dos seres humanos.  Isto  não significa,  porém que a simples 

existência de políticas educacionais seja suficiente para formar o sujeito histórica e 

socialmente.  É  necessário  que  essas  políticas  se  efetivem  e  se  convertam  em 

realidade na escola pública.

3. AS POLÍTICAS DE CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR

É praticamente impossível não levar em conta a influência que as Políticas 

Educacionais exercem na formação da identidade do professor.  Esse profissional 

está  sempre  em  movimento,  construindo  valores,  estruturando  crenças,  tendo 

atitudes, agindo em razão de um eixo pessoal que o distingue dos outros. Associado 

a  tudo  isso  estão  as  motivações,  os  interesses,  as  expectativas  e  todos  os 

elementos multideterminantes do modo de ser do professor.

Segundo MELO (1999), um novo aluno se apresenta diferente desesperado 

em seu padrão de comportamento, o nível de competição fora da escola, os avanços 

e aligeiramentos, são fatores que atuam diretamente no trabalho do professor. A 

autoestima do professor aliada a desvalorização salarial tem impacto profundo sobre 

o mesmo.

 Faltam-lhe elementos essenciais para efetivar a prática pedagógica, mesmo 

que ele saiba como realizá-la. Para MELO (1999): “a angústia do professor “não 

saber  tudo”,  a  perda  gradativa  da  capacidade  de  formulação,  a  formação 

compartimentada e as contradições da identidade social”, são desafios enfrentados 

na realidade cotidiana do professor.

Com a necessidade de investir  em lugares carentes de professores, dá-se 

ênfase à capacitação profissional desmerecendo a constituição pessoal do mesmo. 

Nova fragmentação, desta vez com a identidade do professor.

O excesso de modernismo tão fácil para uns, tão difícil para outros, com a 

fuga  de  capitais,  sonegação  e  outros,  produziu  uma  sociedade  excluída,  onde 
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novamente cabe à escola pública e ao professor suprir as falhas de estrutura social 

com a democratização dos conteúdos.

A nova política de inclusão obriga o professor a trabalhar com as diferenças, 

desde  as  identificadas  e  até  as  camufladas.  Exige-se,  então  outra  postura 

profissional  onde  o  professor  deve  adequar  conteúdos,  procedimentos 

metodológicos, avaliações diferenciadas a fim de contemplar múltiplas inteligências.

“E sem poder contar com os recursos necessários, o 

que  vai  lhe  exigir  mais  esforço,  competência  e 

criatividade,  obviamente  sem  a  devida  retribuição 

salarial, também precarizada.” (KUENZER, 1998)

 

As atuais discussões remetem para a descoberta de um novo conceito de 

profissional  da  educação,  com  a  intenção  de  incluir  neste  conceito  todos  os 

trabalhadores da escola. Concordamos que todos estão ligados pelo mesmo elo e 

por  consequência  todos  podem  dar  sua  contribuição  para  a  educação,  mas  a 

identidade do professor é insubstituível.

4 . A FORMAÇÃO DO PROFESSOR:

 A partir da aprovação da lei de Diretrizes e Bases e da Educação Nacional, 

lei  n°  9394/96,  a  formação  de  professores  passou  a  ser  tema  obrigatório  nos 

debates  educacionais.  No  Acordo  Nacional  e  no  Pacto  pela  Valorização  do 

Magistério  e  Qualidade  da  Educação,  documentos  sínteses  das  intenções  e 

prioridade  do  Plano  Decenal  de  Educação  para  Todos,  foram  firmados  e  em 

seguidas  ignorados  pelo  governo  vigente.  A  ansiedade  do  professor  e  a  perca 

gradativa de sua valorização levou-o a contradição de sua própria identidade social.

A formação de professores é ao mesmo tempo antiga e atual. Antiga porque 

acompanhando a história, sempre houve o questionamento de como os professores 

são  formados.  Atual,  porque  ultimamente  tem  se  comparado  a  formação  de 

professores  com  a  qualidade  de  ensino.  Atual  também  porque  a  cada  dia,  a 

sociedade exige atualizações e novas exigências para este profissional.

Segundo PLACCO E SILVA (2000), a questão mesmo é: o que é formar? De 

acordo com as autoras, formar implica em proporcionar referências e parâmetros. A 
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intenção  é  desenvolver  nos  professores  uma  postura  crítica  diante  das  mais 

variadas interpretações. 

Outra questão citada pelas autoras é a “formação em relação a quê?” Cabe 

então,  estudarmos  algumas  dimensões  inerentes  à  formação  de  professores. 

PLACCO E SILVA (2000) citam as dimensões possíveis do formar:

• A dimensão técnico-científica;  

• A dimensão da formação continuada  ;

• A dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto   

pedagógico; 

• A dimensão dos saberes para ensinar;  

• A dimensão crítico-reflexiva  ;

• A dimensão avaliativa  . 

PLACCO E SILVA  (2000) levantam questões relevantes de como deve se 

estruturar essa formação. Afinal em que se deve apoiar a formação de professor? 

Onde deve acontecer essa formação? Como deve ser e acontecer a formação de 

professor? A cargo de quem deve estar essa formação?

Enfrentar estas questões é uma angústia para o formador e o formado e muito 

pouco se tem pensado sobre isto, pois segundo as autoras:

Programas são definidos, cursos são desencadeados, conferências 

são proferidas, mas não se questiona para quem são dirigidas, quais 

as  necessidades  dos  que  deles  participam,  em  que  medida 

influenciam  professores  a  quem  são  destinados  e  como  são 

traduzidos posteriormente em ações concretas nas escolas, em que 

medida usufrui e se desenvolve em razão das atividades formativas 

desencadeadas e, posteriormente, utilizadas.

Segundo as autoras, o problema não reside em saber só como os professores 

aprendem, mas que condições têm eles para colocar em prática o que foi aprendido.

A não valorização das dimensões de formação tem dado ênfase em umas e 

deixando outras, não menos importantes, de lado, fragmentando assim a formação 

dos professores.

PLACCO E SILVA (2000) dizem que a saída do lugar comum de formação 

dos cursos e modelos tradicionais, nos remete claramente para a busca de solução 

em nossa própria  realidade,  buscando o confronto e a discussão de ideias com 
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nossos pares, investigando e pesquisando sobre a prática docente e outros. Nesta 

perspectiva, a sala de aula, torna-se para o professor, um local de ampla formação 

profissional técnica, científica, cidadã e ética

5.  A FORMAÇÃO DA NOVA IDENTIDADE DO PROFESSOR:

Nunca foi tão difícil ser professor como nos dias de hoje. Ao longo da história 

a profissão docente passou por inúmeras fases que se fazem hoje sentir seu reflexo. 

Com a constante  mudança e  avanços na sociedade fica  difícil  para  o professor 

exercer o seu papel.

A mudança de valores na sociedade atual deixa o professor perplexo. Esta 

mudança  inclui  um  novo  perfil  econômico,  desemprego,  alta  tecnologia  e  a 

robotização, tudo isso pressiona o professor a encontrar respostas para além de sua 

formação. 

Sem dúvida o professor deve iniciar a busca pela transformação, modificando 

a si próprio, ou seja, deve sair do imobilismo e pensar no que será possível fazer no 

espaço da escola para superar problemas.

NÓVOA (1992),  fala que a identidade do professor “é um lugar de lutas e 

conflitos, é um lugar de construção de maneiras de ser e de estar na profissão”. 

Discutir,  analisar  e  debater  a  formação profissional  e  pessoal  constitui  a  própria 

formação da identidade do professor.

PIMENTA (1999),  em seus estudos salienta alguns saberes que se fazem 

importante na constituição profissional:

1.  Os saberes da docência- a experiência;

2. Os saberes da docência- o conhecimento  ;

3. Os saberes da docência- saberes pedagógicos;  

Para  HAGEMEYER (2004),  o  professor,  ao vivenciar  os múltiplos saberes 

pedagógicos, desenvolve sua competência científica e técnico-didática para dominar 

o ato de ensinar e formar, que permanece como natureza deste trabalho, com todas 

as suas implicações.

 Tudo  isso  nos  leva  a  pensar  que  os  professores  não  são  super-heróis, 

redentores da sociedade, nem tampouco meros reprodutores, vítimas do processo 

educacional.  São  seres  humanos  e  devem  verificar  todas  as  possibilidades  e 
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alternativas  que  possam  converter-se  em ações  concretas  no  cotidiano  escolar, 

visando benefícios para outros seres humanos: os alunos.

6 METODOLOGIA

A pesquisa que fornece o material para este artigo foi totalmente realizada 

entre os professores de 5ª a 7ª série do Ensino fundamental, do período da tarde, no 

Colégio  Estadual  Padre  Arnaldo  Jansen  com  o  tema  “A  INFLUÊNCIA  DAS 

POLÍTICAS  PÚBLICAS  EDUCACIONAIS  NA  CONSTITUIÇÃO  PESSOAL  E 

PROFISSIONAL  DO  PROFESSOR  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA”.  Para  o  estudo  e 

pesquisa foi proposto os seguintes itens:

• O papel  da  Política  Educacional;  Aprendendo a  ler  as  intenções de uma 

política educacional, o sujeito torna-se capaz de perceber que tipo de gente a 

sociedade  está  querendo  e  qual  o  projeto  de  ser  humano  que  nela 

predomina.  Para  reforçar  o  referencial  teórico,  os  professores  tiveram  a 

oportunidade de assistir o filme Sete Minutos com a ator Antonio Fagundes e 

compor um paralelo entre o trabalho do ator e do professor.

• As Políticas de Constituição do Professor; Esse profissional está sempre em 

movimento, construindo valores, estruturando crenças, tendo atitudes, agindo 

em razão de um eixo pessoal que o distingue dos outros. Associado a tudo 

isso  estão  as  motivações,  os  interesses,  as  expectativas  e  todos  os 

elementos multideterminantes do modo de ser do professor. Para enriquecer 

e expandir o referencial teórico foi proposto aos professores assistir o filme 

Escritores da Liberdade, onde a atriz principal por inúmeros percalços até 

constituir sua identidade como professora.

• A Formação do Professor; Não bastasse toda a carga histórica nos ombros 

dos professores, toda a sua responsabilidade em articular conhecimentos, a 

LDB  (artigo  13,1)  relaciona  outras  incumbências  como,  por  exemplo, 

participar do Projeto Político Pedagógico, não dando para tal, formação ao 

professor.  Este  fato  gera  frustrações,  deixando  um  sabor  de  tarefa  não 

cumprida.  Com  a  intenção  de  exemplificar  o  referencial  teórico,  os 
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professores  puderam  assistir  ao  filme  O  sorriso  de  Monalisa.  No  filme 

Katherine Watson é uma professora recém saída da Universidade, que traz 

consigo um grande desejo de mudar a sociedade na qual vive. Após duras 

provas, a professora consegue ajudar seus alunos a enfrentar os desafios 

impostos pela vida.

• A Formação da Nova Identidade do Professor; Sem dúvida o professor deve 

iniciar a busca pela transformação, transformando a si próprio, ou seja, deve 

sair do imobilismo e pensar no que será possível fazer no espaço da  escola 

para superar problemas. Os professores não são super heróis, redentores da 

sociedade,  nem  tampouco  meros  reprodutores,  vítimas  do  processo 

educacional. São seres humanos e devem verificar todas as possibilidades e 

alternativas que possam se converter em ações no cotidiano escolar.

7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

7.1 DISCUTINDO A TEMÁTICA

Para a análise dos dados baseou-se nas avaliações feitas pelos professores e 

anotações dos encontros.

O nível de debate atingido entre os professores participantes da pesquisa foi 

muito rico, como forma de captar os verdadeiros pensamentos do professor sobre 

esta temática tão atual: a identidade do professor. Os mesmos disseram se sentir 

inseguros  com  as  mudanças  muito  rápidas  que  ocorrem  nas  Políticas  Públicas 

Educacionais, pois mal se adaptaram a algumas, já surgem outras modificando as 

primeiras. Disseram também que a preparação dos cursos Universitários fica aquém 

das expectativas  e com tantas  mudanças,  os professores sentem uma distância 

muito grande entre a teoria e a prática.

Os  professores  se  mostraram  muito  preocupados  com  o  fato  de  que  as 

maiorias  dos  mestres  responsáveis  pela  preparação  dos  professores  nas 

Universidades  possuem  apenas  a  teoria,  já  que  as  Políticas  Educacionais  não 

exigem experiências na Educação Básica para estes professores atuarem no Ensino 

Superior.

Outra situação levantada durante as discussões diz respeito a carga horária 

dos  estágios,  que  segundo  os  professores  não  são  suficientes  para  embasar  a 
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atuação  nas  salas  de  aulas,  visto  que  a  maioria  depende  exclusivamente  das 

matérias  didáticas  dos currículos  universitários.  Quando o  professor  termina sua 

formação superior e vai atuar nas salas de aulas do Ensino Fundamental e Médio, 

se sente totalmente confuso e perdido, necessitando de um bom espaço de tempo 

para adquirir confiança em si mesmo. Durante o debate surgiram elogios aos cursos 

de formação para docentes de nível médio, que, segundo os professores, com a 

carga horária que os alunos têm que completar, preparam-se infinitamente melhor 

para as surpresas da sala de aula.

Os  professores  levantaram  também  a  questão  sobre  a  enorme  gama  de 

ferramentas  tecnológicas  que  as  Políticas  Públicas  Educacionais  vêm 

disponibilizando  aos  professores.  Embora  haja  grande  esforço  da  classe  em 

melhorar  a  qualidade  da  educação,  chegou-se  a  conclusão  de  que  muitos  não 

conseguiram  mudar  em  nada  sua  atuação,  o  que  significa  que  ainda  não 

entenderam os objetivos das atuais políticas educacionais.

A despeito das poucas mudanças, mesmo com tanto esforço por parte do 

governo,  os  professores  manifestaram  preocupações  sinceras  com  as  Políticas 

Públicas  Educacionais  que  chegam  até  as  escolas.  A  exemplo  das  Diretrizes 

Curriculares  Nacionais,  os  textos  e  autores  já  vieram prontos,  como um pacote 

fechado, onde é possível apenas a discussão mas não as mudanças necessárias. A 

educação a distância é outro fator preocupante para os professores, pois segundo 

eles,  apesar  de  todos  os  benefícios  para  a  educação,  desfavorece  a  interação 

pedagógica e desvaloriza a presença do professor.

Alguns professores manifestaram surpresa com a descoberta da atual teoria 

que  norteia  as  Políticas  Públicas  Educacionais.  Segundo  eles  somente  agora  a 

Secretaria  de  Educação  expôs  claramente  sua  opção  pela  pedagogia  histórico 

crítica de conteúdo. Na sequência debateram a incoerência das políticas estaduais 

com as políticas federais, uma vez que esta continua sendo neo liberal.  

O  governo  está  lançando  novas  ideias  no  sentido  de  que  todos  os 

profissionais da escola são também educadores. Até que ponto estes profissionais 

estão preparados para atuar como educadores, se o professor com todo seu preparo 

universitário e experiência profissional muitas vezes se vê sem saber como agir. Não 

seria  arriscado  colocar  esta  carga  educacional  sobre  os  ombros  de  outros 

profissionais que estão na Escola?
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Devemos pensar e repensar a verdadeira função do educador, que tem um 

olhar no futuro e o preparo para este futuro. Muitos anos foram dedicados ao estudo 

e, portanto esta função não pode se perder numa Política Pública Educacional.

Após  o  debate  transcrevemos  as  avaliações  feitas  pelos  professores 

presentes:

“Percebemos hoje que existe uma grande distância entre a teoria e a prática. 

Quando saímos da Universidade sentimos falta do conteúdo básico curricular 

e de estratégias metodológicas de ensino aprendizagem. Na escola, somos 

bombardeados  por  políticas  educacionais  muitas  vezes  sem  discussões 

prévias e impostas pelo governo causando resistência e despreparo por parte 

dos professores.” (Português)

“O homem é um ser social e político. Sempre falo aos alunos: social porque 

vive  em  grupo;  política  porque  se  organiza.  Saber  mais  sobre  Políticas 

Públicas é importante para nos organizar, faz parte de uma sociedade justa 

saber  como  as  políticas  estão  sendo  usadas  a  favor  ou  contra  nós.” 

(Geografia)

“Inicialmente parabéns pelo seu trabalho. Que Deus conserve sua força de 

vontade por estudar por enfrentar os obstáculos do dia a dia. Fiquei feliz por 

saber que você está preocupada com os professores e essa preocupação 

tornou-se o seu trabalho do PDE. Estou bastante animada e conte comigo 

para o que precisar. Um forte abraço.” (Português)

“Embora tenha participado somente do início, o tema foi muito bem escolhido 

e espero participar dos próximos encontros.” (Auxiliar administrativo) 

“Neste  primeiro  encontro  nós  professores  conseguimos  uma  clareza  em 

relação às políticas educacionais, algo que se faz sempre necessário para os 

profissionais de educação, esperamos que os próximos encontros continuem 

a fomentar discussões e ou debates neste tema.” (Educação Física)

“Concluí que é importante conhecer um pouco melhor as Políticas Públicas 

Educacionais, pois perpetuamos as ideologias das mesmas. Se queremos um 

mundo melhor, temos que conhecer as ideologias e paradigmas envolvidos 

na transformação.” (Geografia)
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“O  primeiro  encontro  foi  muito  significativo  para  que  possamos  repensar 

nossa  prática,  postura  e  identidade  sobre  a  nossa  carreira  enquanto 

trabalhadores da educação.” (História)

“Achei  muito  interessante  debater  sobre  Políticas  Educacionais,  trocando 

idéias e confrontando opiniões que nos levam a pensar e repensar  nossa 

realidade.” (Matemática)

“Foi  bastante  válido,  pois  trouxemos  a  teoria  à  prática,  trocando ideias  e 

experiências.” (Matemática)

Interessante  como  o  tema  Políticas  públicas  Educacionais  trouxe 

oportunidades para debate. Pensa-se erradamente que o professor não gosta de 

discutir Políticas Educacionais. Ele concretiza a política idealizada pelo governo em 

seu  trabalho,  mas  lhe  falta  tempo  e  espaço  para  debatê-las  e  descobrir  seus 

significados e seus objetivos.  

 Dando  sequência  ao  debate  em  torno  da  identidade  e  os  dilemas  que 

permeiam a atuação do professor, foi proposto aos professores assistiram ao filme 

SETE  MINUTOS  com  o  autor  Antônio  Fagundes.  Após  o  filme  os  professores 

deveriam então fazer um paralelo entre a sua atuação e a do ator. 

O  filme  contribuiu  muito  para  estabelecer  esses  conceitos,  conforme  os 

depoimentos a seguir:

a)Segundo o filme “uma pessoa sensível” na plateia faz toda a diferença. Isto 

também se aplica na sala de aula?

Sim,  através  da  vontade  de  aprender.  Falamos  que  se  tiver  um  aluno 

interessado, ainda vale a pena preparar nossas aulas, mas temos mais de 

um aluno que quer estudar, que gosta de estar na escola. Os alunos têm 

formas diferentes de mostrar interesse, mas nós professores, estamos com 

dificuldades de descobrir essas formas.

Sem dúvida. O objetivo deve ser atingir todos os alunos, mas muitas vezes 

um aluno faz você ver que ainda vale a pena ser professor e devemos ter 

cuidado para não generalizar.

Sim, quando você acha que os alunos não estão entendendo e um mostra 

que seu trabalho não foi em vão, você se sente realizado.

Sim, o aluno interessado com vontade de aprender faz a diferença. Você 

sente prazer em ensinar.
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Com certeza. Torna-se um centro motivador e gratificante para o professor.

Sim, quando os alunos participam ou quando um demonstra interesse nós 

nos sentimos recompensados. Essa é a força que nos faz voltar outro dia e 

tentar  quantas  vezes  for  preciso  para  alcançar  nosso  objetivo  enquanto 

educador.

Com certeza, pois quando percebemos a atenção e receptividade de um 

aluno que seja isso nos motiva e dá prazer de trabalhar.

Com certeza. Procuro desenvolver um trabalho que envolva os alunos, mas 

nem todos se envolvem com o trabalho. Uma grande maioria se envolve 

superficialmente.

b) O ator  enfatiza que não haveria  outra  recompensa senão a atenção,  o 

interesse, a “alma” de quem está do outro lado do palco. Poderíamos dizer como 

professores, que também algumas vezes (ou muitas vezes!) sentimos isso?

Sim, pois o papel do professor é transformar o ser humano e transformar 

significa  despertar  no aluno a  sua “humanidade” e para isso temos que 

atingir a sua alma.

Sim. Sentimo-nos realizados quando conseguimos dar uma boa aula, onde 

os alunos se interessam e participam.

Com certeza, o que o professor quer é a progressão do aluno, é colaborar 

para que o aluno tenha melhores oportunidades na vida.

Sim, algumas vezes os nossos alunos fazem a mesma coisa: não querem 

nada com nada.

Sim,  pois  quando  você  percebe  que  eles  estão  interessados,  que  eles 

realmente querem aprender, você se realiza como professor e ensina com 

prazer.

Sim, pois todos esses elementos juntos ocasionariam um bom aprendizado, 

sendo essa a meta de todo professor.

Sim e muitas vezes a ação dos alunos provoca no professor, assim como no 

filme, reação que muitas vezes ele se arrepende.
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Sim, porque quando observamos que estamos recebendo atenção, o nosso 

prazer em estar inovando e nos esforçando fica maior, tornando o processo 

de ensino aprendizagem muito mais significativo.

Pelos depoimentos do professor, percebe-se a necessidade que ele tem de 

uma resposta positiva  do aluno.  Todo o professor  necessita  de um retorno para 

sentir estímulos em preparar novas aulas. Algumas turmas estimulam o professor e 

este não se cansa em elaborar novas formas de trabalhá-los. Em outras salas de 

aula  o  professor  não  consegue  avançar  com  os  conteúdos.  Nesta  hora 

referenciamos MELO (1999) que diz: “a angústia do professor em “não saber tudo”, 

a perda gradativa da capacidade de formulação, a formação compartimentada e as 

contradições da identidade social”, são desafios enfrentados na realidade cotidiana 

do professor.

7.2 AS POLÍTICAS DE CONSTITUIÇÃO DO PROFESSOR

Ao final do debate foram colhidos alguns depoimentos avaliando o referencial 

teórico:

“Achei importante, pois a correria do nosso dia a dia gera tantas tensões, 

que acabamos nos perdendo e nos esquecemos de nossa identidade de 

educadores.  Brigamos,  no  bom  sentido,  com  os  alunos,  com  a  equipe 

pedagógica, com os outros professores, conosco mesmo e nos diluímos na 

vida escolar. É bom lembrar o que sou e quem sou.” ( Geografia)

“Excelente  discussão sobre  a  identidade do  professor,  pois  nos ajuda a 

perceber quantas opiniões diferentes existem sobre este assunto, visto que 

aos  poucos  perdemos  nossa  identidade  e  esquecemos  que  somos 

profissionais e que somos preparados para isso” (Religião)

“A nova política permite ao professor trabalhar com as diferenças. Excelente 

debate  esclareceu  certos  pontos  que  a  gente  não  tinha  conhecimento. 

Gostamos muito. A técnica utilizada foi muito boa. Parabéns.” (Inglês)

“Foi  um  encontro  que  oportunizou  a  darmos  opiniões  e  a  termos 

conhecimentos de idéias e experiências novas.” (Português)

“É de extrema importância este assunto abordado sobre a identidade do 

professor nas escolas. As diferentes etapas que ocorrem nesta profissão.” 

(oculto)
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“Estas  discussões  são  de  suma  importância  e  esperamos  que  elas  se 

efetivem na prática cotidiana.” (oculto)

“O  debate  sobre  a  identidade  do  professor  é  muito  importante  para 

esclarecer o nosso papel enquanto educadores e atuantes na sociedade.” 

(História)

“Sobre as políticas de constituição da identidade do professor, vemos que 

os  responsáveis  pela  educação  (governo)  talvez  queiram desqualificar  o 

trabalho do professor, pois suas políticas para com o professor não atendem 

às  necessidades  dos  educadores,  muito  pelo  contrário,  o  professor 

necessita  de  amparo  amplo  para  poder  repassar  os  conhecimentos 

referentes a sua disciplina.” (Educação Física)

“Percebemos hoje a fragilidade de nossa profissão em relação à formação, 

ambiente  de  trabalho,  políticas  educacionais,  saúde,  capacitações  e  até 

sobre o futuro de nossos alunos (preparação para o mercado de trabalho, 

vida, caráter, valores, cidadania).” (Português)

“Muito  importante  para  identidade  do  professor.  Valorização  profissional, 

buscar  novos  conhecimentos  sobre  as  políticas  de  constituição  da 

identidade do professor. Temos que lutar por nossa identidade.” (Ciências)

Houve  muitos  pedidos  dos  professores  sobre  a  continuação  dos  estudos 

sobre  a identidade do professor,  pois  segundo eles é  um tema que precisa  ser 

aprofundado. O professor estuda muito para preparar o aluno, faz muitos cursos e 

não tem tempo para estudar sobre a sua própria formação pessoal e profissional e 

esta parada se faz necessário para revitalizar a atuação do professor.  Conforme 

Kuenzer confirma sobre o professor:

“E sem poder contar com os recursos necessários, o que vai lhe exigir mais 

esforço, competência e criatividade, obviamente sem a devida retribuição 

salarial, também precarizada.” (KUENZER, 1998)

Foi  disponibilizado  aos  professores  o  filme  Escritores  da  Liberdade.  Ao 

assistir o filme os professores tinham por objetivo observar a atuação da professora 

e responder às seguintes perguntas:
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a) Como a  formação inicial  (Universidade)  preparou a  Professora  Gruwell 

para a realidade da sala de aula?

Preparou somente na teoria, porque a vivência da sala de aula teve que 

aprender sozinha.

Não.  Assim  como  a  formação  das  nossas  Universidades  a  diferença/ 

distância  entre  teoria  e  prática  é  gritante.  A  Universidade  prepara  o 

professor para um a realidade fictícia que só existe na teoria.

A professora foi preparada apenas na teoria, conhece o conteúdo, mas está 

totalmente  despreparada  para  enfrentar  os  problemas  diários  da  escola 

(turma).

Ela  foi  preparada  para  repassar  os  conteúdos,  ensinamentos, 

aprendizagem;  mas  não  teve  preparo  para  trabalhar  com  problemas 

disciplinares  e  que  cada  aluno  traz  consigo  sua  história  de  vida:  suas 

dificuldades, problemas e sentimentos.

Ela foi formada para trabalhar com os alunos ideais (limpos, inteligentes, 

várias  habilidades,  famílias  estruturadas  e  sócio-economicamente 

realizados). Os conteúdos eram aqueles trabalhados de maneira formal.

A  Universidade  não  prepara  para  a  realidade  que  ela  encontrou,  uma 

realidade que não fazia parte de sua vida. A Universidade apenas preparou 

com conteúdos, porém sem olhar as diferenças existentes entre os alunos.

A  professora  era  uma  boa  aluna  na  época  da  faculdade  e  esperava 

encontrar uma turma homogênea, interessada nos livros e assuntos que ela 

havia  preparado.  Uma  visão  totalmente  fora  daquela  realidade  e  dos 

interesses dos alunos. Mas uma professora com esperança.

A professora possuía um bom conhecimento teórico, mas para uma escola 

utópica.  Na  chegada  à  escola,  a  professora  já  havia  elaborado  o 

planejamento das aulas sem um reconhecimento dos alunos.

Preparou para uma escola ideal e não para ma escola real.

Apenas como ilusória cheia de métodos e imposta pelos sábios brancos, 

como se negro não fosse gente.
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Segundo  os  professores,  aconteceu  com  a  atriz  do  filme  o  mesmo  que 

acontece com muitos professores hoje. Têm excelentes teorias, ótimos planos de 

aula, muito boa vontade, mas quando o professor chega na sala de aula vê que tudo 

tem  que  ser  readaptado.  Não  bastasse  toda  a  carga  histórica  nos  ombros  dos 

professores, toda a sua responsabilidade em articular conhecimentos, a LDB (artigo 

13,1) relaciona outras incumbências não dando para tal, formação ao professor.

b) A Constituição profissional do professor baseia-se num eixo pessoal, onde 

se leva em conta a sua formação inicial, a formação pessoal e toda sua 

carga  de  experiências.  Sabendo  disso  em  que  momento  do  filme,  a 

professora  passa  a  ter  controle  sobre  suas  ações  e  se  encontra 

profissionalmente?

Ouvindo a história de cada um; os rivais se comunicando de forma respeitosa; 

através dos livros especiais, de valores humanos e atenciosos. Oportunizando 

aos jovens novos horizontes.

No momento em que ela sensibiliza os alunos quando pergunta “se algum deles 

já foi motivo de alvo”.

Quando ela conhece a realidade de seus alunos.

No momento em que ela conhece seus alunos e passa a trabalhar observando 

as necessidades deles.

Quando ela  faz a pergunta:  quem sabe o que é holocausto? E ninguém se 

manifesta (somente um);  a seguir  ela pergunta:  quem já foi alvo de tiros? E 

todos respondem positivamente. A partir deste momento ela entende com quem 

ela está trabalhando.

A  partir  do  momento  em  que  ela  consegue  fazer  a  leitura  da  realidade 

(conhecer)  dos  seus  alunos  e  da  função  social  da  educação  para  a 

transformação da realidade dos alunos.

Quando ela passa a rever tudo que já tinha como pronto e acabado e “adapta” à 

realidade de sua turma para depois ensiná-la.

Aprendeu a ver os alunos. Percebeu suas vidas, seus problemas e dificuldades. 
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Levou até eles histórias de pessoas que sofreram muito. Aí eles perceberam 

que não estavam sozinhos.

No momento em que percebeu as dificuldades pessoais dos alunos, os conflitos 

raciais e a intolerância, buscou uma nova forma de ensinar, motivar os seus 

alunos  e  conquistá-los,  apesar  da  falta  de  apoio  da  direção  e  equipe 

pedagógica.

Quando resolve ouvir os alunos e tenta entender os problemas deles.

c) No filme, a professora praticamente deixa de lado sua vida pessoal para 

se dedicar aos alunos. No seu entender a professora agiu certo? Por quê?

Sim, porque ela passou a valorizá-los como gente; não como revoltados. O 

que causou “ira”, ciúmes, por parte do marido egoísta.

Não agiu certo, tendo em vista que não dava atenção ao seu marido, com 

isso  de  certa  forma  acabou  prejudicando  seu  casamento,  por  ter  se 

identificando tanto com seus alunos.

Não. Por mais que seus objetivos valessem a pena, a vida profissional a 

meu ver, não substitui a vida pessoal.

Não, ela abandonou sua vida conjugal para se dedicar a um ideal. Ninguém 

pode  ser  feliz  abandonando  sua  vida  pessoal.  Há  a  necessidade  de 

dosagem  às  dedicações:  uma  parte  à  vida  pessoal  e  outra  parte  à 

profissional.

Ela teve que abdicar da sua vida pessoal porque não encontrou apoio em 

seu  trabalho,  para  aquela  situação  essa  dedicação  aos  alunos  foi  fato 

importantíssimo para o seu sucesso em sala de aula.

Penso que é difícil  alguém que está de fora avaliar posturas, porque é a 

conjuntura do momento histórico e a sua leitura de realidade que apresenta 

algumas posições a escolher.  De acordo com as minhas convicções ela 

tomou  a  decisão  que  precisava  para  mudar  a  vida  das  pessoas  que 

trabalhavam  com  ela:  os  alunos,  os  professores  e  até  aquelas  do  seu 

convívio como o pai e o marido.

Agiu  corretamente,  pois  ao  descobrir  desafios  na  sua  vida  profissional, 

acabou aceitando-os e isto a tornou uma pessoa mais forte e determinada.
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Sim.  A  vontade  de  ajudá-los  estava  acima  de  qualquer  coisa,  eles 

precisavam dela, se identificavam e se interessavam pela história e esse era 

o momento de resgatá-los. É esse amor e esperança que falta pra muitos 

professores.

Profissionalmente ela agiu certo, mas pagou um preço por isso. Ela mostrou 

que a educação pode superar conflitos e transformar vidas.

Não,  ela  deveria  conciliar  as  duas  coisas  e  não  viver  apenas  para  o 

trabalho.

Percebe-se  uma  dualidade  de  opinião  bem  definida  nas  colocações  dos 

professores. Alguns pensando no bem dos alunos e das pessoas que precisavam 

dela, disseram que a professora agiu certo. Outros condenaram o fato da professora 

abdicar de usa vida pessoal, julgando que ela deveria saber conciliar vida pessoal e 

trabalho.  Conhecer-se  e  refletir  sobre  o  seu  fazer.  Avaliar  e  modificá-los,  se 

necessário for, são questões fundamentais na formação do professor.

7.3 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Dando sequência ao debate sobre o referencial teórico, foram colhidos alguns 

depoimentos estabelecendo relação com o tema discutido:

Muito válido, nos faz refletir sobre a nossa própria prática.

Foi bastante válido, pois foi um momento de reflexão sobre a nossa prática 

pedagógica. Proporcionou um encontro entre os pares, algo de necessário 

em todas as áreas de trabalho. Gostei muito principalmente da técnica de 

relaxamento.

Cada vez que nos encontramos é um novo e proveitoso aprendizado e isso 

faz com que  eu acrescente  cada vez  mais  construções  e  reflexões  aos 

meus saberes.

A troca de experiência é de extrema importância para o professor. Momento 

como esse deveriam ser ofertados sempre.

O  encontro  foi  bastante  proveitoso,  porque  propiciou  um  momento  de 

reflexão  e  discussão  sobre  a  formação  do  professor,  as  dificuldades,  a 

construção do saber do profissional da educação.
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O  encontro  colabora  muito,  pois  se  pode  discutir  sobre  a  realidade 

vivenciada por nós professores, fugindo do que sempre ocorre em outros 

eventos,  onde apenas se fala  de teoria,  que muitas vezes  não abrange 

nossas necessidades.

Muito  animado e produtivo,  um período que tivemos para conversarmos 

sobre questões importantes de nosso dia a dia. Muitas vezes não temos 

tempo  de  parar  para  conversarmos  e  esta  foi  uma  oportunidade  para 

expormos nossos problemas e algumas dificuldades, mas também foi um 

espaço para troca de experiências.

Foi  de grande valia, pois nos proporcionou troca de idéias, experiências, 

relatos vividos durante e depois da formação profissional.

Foi uma ótima oportunidade para repensar alguns pontos importantes sobre 

nossa formação.

São  muito  importantes  esses  encontros  para  podermos  expor  nossas 

opiniões  e  ouvir  as  ideias  dos  colegas  para  também melhorar  a  nossa 

prática.

Necessidade de momentos como este para discutir as temáticas relevantes 

à  educação  e  a  prática  pedagógica.  Outro  ponto  importante  é  que  o 

professor deve estar aberto para buscar novas práticas e reflexões sobre a 

educação e a prática pedagógica, para construir sua leitura de mundo e sua 

postura profissional.

Para os professores o mais importante foi poder dar sua opinião e descobrir a 

identidade do Colégio que se parece muito com cada um deles.  O momento foi 

importante para poder debater um assunto de interesse pessoal, pois a maioria dos 

cursos  se  prende  nas  necessidades  dos  alunos,  esquecendo  que  o  professor 

também tem suas necessidades. NÓVOA (1992), fala que a identidade do professor 

“é um lugar de lutas e conflitos, é um lugar de construção de maneiras de ser e de 

estar na profissão”. Discutir, analisar e debater a formação profissional e pessoal 

constitui a própria formação da identidade do professor.

No próximo encontro entre os professores pesquisados, foi possível assistir a 

um filme de formação: O sorriso de Monalisa. 

A tarefa dos professores ao assistir o filme foi descrever o perfil profissional e 

pessoal da professora.
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A sua  formação  indicava  o  papel  que  deveria  desempenhar  na  escola, 

apenas  passando  conteúdo.  Insatisfeita  diante  do  resultado,  ela  busca 

mostrar o prazer da arte de aprender. Ela não queria passar a vida sem 

viver, obedecendo a regras impostas pela sociedade. Ela queria viver o que 

estava sentindo e aquilo em que acreditava.

Diversifica  seu  método  de  trabalho,  procurando  problematizar  e  dialogar 

com  as  várias  possibilidades  do  tema  buscando  ampliar  a  leitura  da 

realidade dos alunos. Contribuir para que as pessoas próximas pudessem 

ter as oportunidades de ampliar seus conhecimentos e experiências.

Inovadora,  procura  despertar  o  senso  crítico  nos  alunos  para  que 

desenvolvam um crescimento  intelectual.  Existem expectativas  de  novos 

conhecimentos que é impedida por uma educação tradicionalista.

Inovadora, preocupada em desempenhar bem seu papel, incentivando seus 

alunos a variar, construírem seus próprios conhecimentos, sendo críticos. 

Determinada. Crítica, com seus próprios valores morais.

Perfil inovador, fuga do tradicional, séria, pacienciosa, observadora. 

Extremamente reservada e ponderada.

Tinha uma proposta de ensino bem definida com objetivos claros de tornar 

as  alunas  lideranças  do  amanhã,  mas  se  deparou  com  uma  escola 

conservadora.  Conseguiu  contornar  a  situação e  abriu  mão da  sua  vida 

pessoal em prol de uma causa maior que era a educação. Até que ponto 

isso vale a pena!

Competente,  responsável,  persistente,  dinâmica,  dedicada,  verdadeira  e 

honesta.

Inovadora,  persistente,  lutadora.  Uma mulher  forte,  mas com um interior 

indeciso.

Uma visionária,  que não desistiu  daquilo  em que acreditava.  Decidida e 

convicta.

Determinada, competente que segue seus ideais. Objetiva.

Sensível,  preocupada  com seus  alunos,  determinada  e  não  conformada 

com a situação.
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Percebe-se pelas colocações dos professores uma visão clara e distinta sobre 

as características pessoais e  profissionais  da personagem. Observou-se também 

nas falas dos professores certa semelhança com suas próprias atuações e a forma 

como cada um enfrentou seus problemas. Deve-se considerar a prática social como 

ponto de partida e de chegada, pois HOUSSAYE (1995, p. 280), contribui dizendo 

que “a especificidade da formação pedagógica, tanto a inicial como a contínua, não 

é refletir sobre o que se vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, mas sobre o que 

se faz”.

7.4 AS POLÍTICAS E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE

Após longos debates, aprofundamentos teóricos, estudos de textos e vídeos 

foi  proposto aos professores uma ficha de auto avaliação para o fechamento da 

pesquisa.  As  questões  propostas  bem  como  os  resultados  colhidos  estão  na 

sequência:

a) Para você o que é Política Pública Educacional?

Segundo  o  grupo  pesquisado,  Políticas  Públicas  Educacionais  são 

projetos  e  ações  que  o  governo  disponibiliza  ou  implementa  com  o 

objetivo de solucionar, melhorar  e direcionar a educação.

b) Em sua  opinião  as  Políticas  Educacionais  lançadas  pelo  governo,  são 

levadas em conta na atuação do professor?

A grande maioria dos professores envolvidos na pesquisa falou que as 

Políticas  Públicas  Educacionais  são  elaboradas  fora  da  realidade  e 

quando  muito,  pensada  somente  no  aluno.  Ao  professor  cabe 

simplesmente o papel de mediador

c) Você conhece as mais recentes Políticas Públicas Educacionais lançadas 

pelo governo? Escreva algumas.

Foram citadas entre tantas, principalmente: A Formação Continuada para 

Professores, OAC, Projeto Folhas, PDE, Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Educação para Jovens e Adultos e outros.
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d) Até que ponto as Políticas Públicas Educacionais lançadas pelo governo, 

interferem no seu fazer pedagógico?

A  grande  maioria  dos  professores  escreveu  que  as  Políticas  Públicas 

Educacionais  interferem  diretamente  em  seu  trabalho,  pois  é  preciso 

readequar  o  planejamento,  incluir  novas  propostas,  retirar  algumas 

ultrapassadas,  pesquisar  novos  autores,  trocar  idéias,  buscar  novos 

encaminhamentos e mais.

e) Sabendo que as Políticas Educacionais para serem efetivadas têm que 

passar pela mão do professor, qual é a preocupação demonstrada com o 

profissional da sala de aula?

Quanto a esta questão os professores disseram haver pouca preocupação 

em  preparar  o  professor  para  implementar  as  propostas  do  governo. 

Alguns  sugeriram  que  a  comunicação  é  o  grande  entrave  e  que  as 

informações necessárias demoram chegar até o professor ou chega de 

forma truncada com questões contraditórias, onde muitas vezes ninguém 

entende.  Outros  disseram que ela  vem de forma imposta  restando  ao 

professor colocá-las em prática.

De forma geral pode-se dizer que o professor, embora empenhado na rotina 

que move seu dia a dia, sente que a formação continuada não dá conta do mínimo 

que  se  espera  dela:  debater  as  Políticas  Públicas  Educacionais  bem como sua 

viabilidade de aplicação.  Sendo o professor  a chave mestra no desenvolvimento 

destas Políticas, muitas vezes é o último a ser consultado quando não, o último, a 

saber.  Parafraseando  HAGEMEYER  (2004),  valorizar  o  professor,  valida  suas 

opiniões,  devolve-lhe  a  função  intelectual,  possibilita  também  um  ensino  de 

qualidade aos alunos.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nunca uma Política Pública Educacional deu tanto abertura e espaço para a 

pesquisa e o crescimento, como o PDE. Um dos grandes objetivos desta política foi 

a proximidade do Ensino Superior com a Educação Básica e que proporcionou ao 

professor  levar  para os bancos da Universidade,  problemas reais  existentes nas 

Escolas. A política do PDE ofereceu após tantos anos de trabalho, a chance de o 

professor  tornar-se  pesquisador  e  fazer  de  sua  sala  de  aula  um  verdadeiro 
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laboratório  de  pesquisas.  Com  os  resultados  de  2  anos  de  estudos  que  cada 

professor PDE desenvolve, espera-se que muitos dos problemas pesquisados sejam 

esclarecidos e até mesmo solucionados.

Os resultados deste estudo apontam para uma vulnerabilidade e ao mesmo 

tempo  a  necessidade  que  o  professor  tem  de  conhecer  sobre  sua  identidade 

profissional e pessoal bem como as influências que sofre com as Políticas Públicas 

Educacionais.

O resgate da competência técnica e do compromisso político do professor se 

faz necessário, porque sabemos que um profissional qualificado e comprometido, 

atuando em um sistema de educação organizado contribuirá para a conquista da 

sua identidade. Compreender este profissional e as políticas que se fazem presente 

na realidade da escola pública é relevante para também compreender seu papel na 

educação atual.

A constante mudança histórica na formação da identidade do professor se 

reflete hoje no profissional de dentro da sala de aula. É urgente a sua valorização. 

Não se faz uma sociedade sem professor e nem este será substituído por outros 

profissionais que se dizem também da educação.

Identificar  os  dilemas  destes  profissionais  poderá  favorecer  a  uma  maior 

compreensão de como se  dá  a  construção dos saberes  advindo da experiência 

docente e assim, levantar aspectos importantes para a análise e reflexão dos cursos 

de formação inicial e de formação continuada.

Sólidas  Políticas  Públicas  Educacionais,  debates  abertos  e  democráticos, 

bons  projetos  com  metas  e  objetivos  claros,  com  certeza  influenciariam 

positivamente na constituição pessoal e profissional do professor.  Somente desta 

maneira  a  função,  por  vezes  reacionária  exercida  pelo  professor,  pode  ser 

substituída por uma função inovadora e adequada ao contexto em que educa e se 

educa.  Este  por  sua  vez  se  sentiria  valorizado  saindo  de  seu  imobilismo  e 

isolamento.  Com  isso  toda  a  sociedade  e  a  escola  só  têm  a  ganhar,  pois  um 

profissional feliz e bem preparado só traria benefícios para outros seres humanos: 

os alunos.
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