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REFLEXÕES SOBRE A IDENTIDADE E A FORMAÇÃO DOS DOCENTES DAS 

SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO 

Todo docente tem um papel muito importante na vida dos seus alunos, não só no 

aspecto educacional como também no aspecto social e psicológico. O professor 

deve fazer de sua sala de aula um ambiente transformador e desenvolver em seus 

alunos a crítica e a reflexão, mas para isso ele deve acompanhar as mudanças que 

ocorrem na sociedade. Diante desse contexto exige-se do professor uma formação 

adequada para que ele possa exercer com êxito e habilidade a missão de ensinar. 

Pensando nessa situação é que queremos colocar em evidência o quanto é 

importante a formação acadêmica do professor para que ele possa melhorar sua 

própria prática pedagógica e se qualificar para as novas exigências da sociedade. 

 

INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma sociedade que evolui de forma rápida e assustadora e os 

profissionais da educação precisam acompanhar todas essas mudanças.    

Diante dessa situação é necessário que o docente esteja em constante processo de 

formação, aproveitando todas as oportunidades para se qualificar. Só dessa forma 

irá melhorar seu trabalho e aumentar seu conhecimento, adquirindo novo saberes e 

enriquecendo sua vida profissional. 

O docente ao refletir sobre sua prática educacional terá interesse em construir sua 

carreira, sendo capaz de adaptar-se rapidamente às diversas mudanças no âmbito 

educacional e enfrentará as dificuldades do cotidiano escolar com mais habilidade, 

paciência e sabedoria. 

Atualmente, o docente assume um papel diferente na sala de aula, sendo facilitador 

e mediador do conhecimento, participando ativamente de todo o processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos, tornando-a mais interessante e significativa, 

exercendo sua autonomia, construindo seu próprio conhecimento e possibilitando 

compreender melhor a sociedade. 

Assim, podemos observar o quão é importante o docente investir na sua própria 

formação e que essa formação seja contínua e que cada educador procure 



desenvolver suas competências e habilidades para que possa estar aptos para 

exercer essa tão sublime profissão. 

OBJETIVOS 

Pretende-se analisar a identidade e a formação docente, verificando a importância 

dessa temática, bem como analisar os saberes docentes dos professores das séries 

iniciais do ensino fundamental para o desenvolvimento da relação 

ensino/aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que mais se adequou aos nossos interesses foi a pesquisa 

bibliográfica, visto a necessidade da realização do levantamento teórico do que já foi 

analisado e publicados pelos autores que abordam o de referências teóricas já 

analisadas e publicadas por autores que abordem o tema escolhido. O intuito é de 

conhecer as pesquisas realizadas para entender mais especificamente o tema 

abordado, bem como possibilitar uma análise crítica com relação aos objetivos 

propostos pelo presente trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a identidade e formação 

dos professores. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar um aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

elaboração das considerações que contribuirão com os estudos referentes aos 

saberes docentes que contribuem para a relação ensino/aprendizagem, visto que 

essa relação está diretamente ligada a identidade e formação do docente. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A aquisição da identidade é um processo inacabado e contínuo que sofre mudanças 

através dos tempos.  

Para Vianna (1999) e Pimenta (1997), a identidade se dá nos campos individual e no 

coletivo, pois ela é composta pela integração de diversos indivíduos. Dessa forma, a 

identidade pessoal e a identidade construída coletivamente são essenciais para 

definir a identidade profissional do indivíduo. 



Para Pimenta (1997, p.07) a identidade profissional 

[...] se constrói a partir da significação social da profissão [...] constrói-se 
também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor confere 
à atividade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido 
que tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de 
relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos, e em outros 
agrupamentos.  
 

Assim todo o processo de aquisição da identidade tem algumas dificuldades em sua 

constituição, seja referente às dificuldades impostas pelo novo contexto social 

trazido pela modernidade (VIANA, 1999; GIDDENS, 2002), ou pelos resquícios 

históricos da profissão docente. 

É preciso repensar a atuação docente, além da sala de aula e das demais 

burocracias.  

A formação continuada é a relação entre a profissão e a construção da identidade.  

O professor bem sucedido é aquele que reflete sobre suas ações, seus sucessos e 

fracassos e toma isso como base para alterar seu ensino.  

Dessa forma é preciso considerar que o professor precisa ser reconhecido como 

sujeito de seu “fazer cotidiano” e dar a ele condições para que ele também construa 

seu conhecimento sobre seu próprio trabalho.  
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