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Resumo
A pesquisa permitiu refletir sobre o processo de profissionalização docente dos indígenas Tembés em formação,
bem como o papel das tecnologias neste processo. A questão norteadora foi: Como os saberes tecnológicos
interferem no processo de profissionalização e identidade docente dos índios Tembés. O objetivo geral foi
compreender como os saberes tecnológicos interferem no processo de profissionalização e identidade docente
dos indígenas. Autores como Shön (1995), Zeichner (1993), Nóvoa (2000), Ludke e André (1986), Oliveira
(2003), Ramalho, Nunes e Gauthier (2003), Brzezinski (2002) e Vieira (2011), dentre outros fundamentam esta
pesquisa. É um estudo analítico-descritivo, de abordagem quanti-qualitativa, com o uso do questionário de
questões mistas, como técnica de produção dos dados, respondido por 38 discentes. Os principais resultados
afirma que 60% crêem que os diversos saberes são fundamentais para construção de aprendizagens e de
identidade profissional e 62% afirmam que as tecnologias educacionais contribuem para construção de vários
saberes e identidades.
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1. Introdução
Esta pesquisa é fruto das discussões realizadas no ano de 2013 no âmbito da disciplina
por mim ministrada no Município de São Miguel do Guamá intitulada: “Tecnologias da
Comunicação e do Ensino na Educação Escolar Indígena”, do Curso de Licenciatura
Intercultural Indígena pertencente ao Núcleo de Formação Indígena da UEPA.
A referida pesquisa objetivou compreender como os saberes tecnológicos interferem no
processo de profissionalização e identidade docente dos indígenas, as quais estão relacionadas
ao exercício de suas atividades no curso de formação de professores da UEPA.
A opção por esta pesquisa se dá pelo fato de ser uma experiência inovadora no Estado
do Pará no campo da Formação de Professores em que são parceiras, Universidade Pública e
comunidades indígenas, em especial a tribo Tembé que é o público alvo referido Curso.

2. Formação e profissionalização docente: alguns argumentos
A década de 80 do século XX divide águas entre as concepções de formação de
professores academicista e a formação inovadora presentes em cenários de países de origem
anglo-saxões, em particular, nos Estados Unidos e Canadá. Este fato buscou responder as
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reivindicações dos professores desses países para os problemas enfrentados em seus sistemas
de ensino em que se propagou a idéia de que se atingiria a promoção da qualidade do ensino
por meio de reformas na formação dos professores e o seu desenvolvimento profissional.
Ramalho, Nunes e Gauthier (2003) afirmam que houve nos Estados Unidos a
preocupação do “perigo amarelo” influenciada pelas experiências educacionais de países
orientais, principalmente o modelo japonês que criticou o modelo americano de educação
racional-técnica de formação de professores e os processos de desprofissionalização da
educação e fez exigir da sociedade uma nova política de formação de professores.
A mudança no processo de formação de professores para os mencionados autores,
ocorre por meio de dois modelos determinantes dos perfis de professores do magistério. O
primeiro é o Modelo Hegemônico da Formação baseado na racionalidade e no academicismo,
em que o professor é mero executor e reprodutor de fazeres técnicos baseados no treinamento
de habilidades e competências, cujo local de desenvolvimento dessa formação é a academia e
os grandes centros formadores, em detrimento do ambiente escolar. O segundo é o Modelo
Emergente de Formação que se configura na busca da profissionalização docente para a
construção de uma nova identidade ao professor, com enfoque reflexivo, prático, investigativo
e crítico, os quais constroem a profissão ao mobilizar saberes, valores e habilidades para a
resolução de situações problemas enfrentadas na realidade escolar, onde acontece a prática
educativa, ou seja, na própria escola que é o centro da formação e objeto da profissão docente.
Para Veiga (1998) o processo de profissionalização do magistério não é uma questão
meramente técnica, mas de construção de uma identidade profissional unitária do professor
assegurada em um tripé articulado: formação inicial, continuada e o exercício profissional.

3. Profissionalização docente e reconhecimento
O discurso em prol da qualidade de ensino e da qualificação docente no cenário
internacional ocorre por meio dos estudos de Shön (1995), Zeichner (1993), Nóvoa (1995,
2000) e no âmbito nacional com Oliveira (2003), Ramalho, Nunes e Gauthier (2003) e
Brzezinski (2002) dentre outros.
A docência como estatuto de profissionalização, na análise de Ramalho, Nunes e
Gauthier (2003, p. 11), é um processo que envolve duas dimensões. A primeira envolve um
aspecto interno, denominado de profissionalidade, momento em que se desenvolvem as
aprendizagens que darão suporte ao desenvolvimento da atividade docente. E a segunda de

caráter exterior à profissão chamado de profissionismo ou profissionalismo que remete ao
caráter político que configura o trabalho docente como determinante no processo de mudança
social. Na visão de Oliveira (2003) a dificuldade encontrada no reconhecimento da profissão
docente está ligada a essa dimensão política que exige o engajamento coletivo dos professores.
Nóvoa (2000) destaca um duplo movimento da construção das identidades profissionais
ao analisá-las sem separar as dimensões pessoais e profissionais que estão juntas participando
do projeto contínuo da formação dos professores.
Por fim, Arroyo (2000) aponta algumas barreiras que dificultam o reconhecimento da
profissionalização docente, visto ser uma “profissão” sem fronteiras limitadas de atuação
presentes em muitas outras consideradas de “status”. O professor pisa em campo
diversificado; constrói em torno do magistério imagens associadas ao fracasso, pois é tido
como grande culpado pela falta de qualidade no ensino e de aprendizagem dos alunos.

4. Resultados
4.1. Perfil pessoal e profissional dos discentes do Curso de Licenciatura Intercultural
Indígena da UEPA
A pesquisa foi desenvolvida em uma abordagem qualitativa (LUDKE e ANDRÉ, 1986)
e quantitativa, descritiva e analítica, apoiada pela técnica do questionário contendo questões
mistas aplicadas junto a 38 discentes que frequentaram a mencionada disciplina e curso. Os
questionários foram distribuídos em sala de aula, obtendo o retorno de 100% dos mesmos.
A maioria é composta de 22 mulheres (60%) e a minoria de homens (40%), com idade
predominante entre 20 a 24 anos (46%), seguido da faixa etária entre 25 a 29 anos (25%) e da
entre 30 a 34 (15%), 6% estão na faixa etária entre 35 a 39 anos e 9% na correspondente entre
40 a 44 anos de idade. Sendo que não existem discentes na faixa de idade acima de 50 anos.
22% dos homens têm escolarização do Ensino Médio Regular e outros 17% possuem o
Ensino Médio Normal – Magistério. Já com relação às mulheres, a maioria (38%) tem
escolaridade no Ensino Médio Normal, sendo que 3 (8%) destacam a formação no Magistério
Indígena. As demais (17%) possuem apenas o Ensino Médio Regular.
Sobre a atuação no magistério, as discentes do sexo feminino (27%) apontam que já
atuam na área, deste percentual, 22% na condição de professoras e 6% como gestoras
escolares. Já dos discentes homens, 22% não atuam no magistério e 13% já são professores
atuantes do magistério em escolas indígenas. No computo geral dos dados observo que 52%

dos/as discentes ainda não atuam no magistério e 41% já trabalham na área educacional.
Os dados apresentados reafirmam a predominância de professores em meia idade; uma
significativa iniciativa quanto ao ingresso de discentes mais jovens nos meios acadêmicos; um
percentual bem representativo de discentes do sexo feminino que possuem formação no
Magistério Normal com experiência no campo da educação e com mais de 10 anos de
exercício da profissão docente. Esses dados se contrastam quando se trata de discentes do
sexo masculino, já que a maioria não possui formação no Magistério Normal e tem pouca
experiência no campo educacional.
Constato também que 78% dos discentes responderam que pretendem atuar na regência
de classe depois de licenciado, contra 14% que pretendem atuar na gestão escolar, sendo que
8% não responderam e nenhum apontou a possibilidade de atuar em espaços não escolares.
Por outro lado, observo uma urgência em preparar este grupo de discentes para utilizar
os meios tecnológicos no fazer educacional, uma vez que 67% afirma não receber nenhum
tipo de formação continuada mediada pelo uso da tecnologia educacional. No entanto, ao
responderem que essa formação ocorre de forma eventual (38%) evidencio que faltam
programas para a participação dos discentes de forma contínua e sistematizada.

5.2. O estatuto de profissão e autonomia como elementos constitutivos da identidade
profissional
Os entrevistados, em sua maioria (76%), apontam o magistério como profissão, o que
foi uma surpresa, pois demonstrou um consenso dos discentes indígenas em relação à
profissão docente.
Quando questionados sobre as dificuldades na disciplina para a realização do trabalho
acadêmico, os/as discentes evidenciaram em sua maioria (80%) aquelas referentes às
atividades mediadas pelo computador. No entanto, admitem que foram suprindo-as
gradativamente e construindo relativa autonomia para realizar as ações propostas,
De acordo com Contreras (2002), essa leitura sobre a autonomia do trabalho docente
remete um olhar parcial que configura a busca pela profissionalização docente, visto que a
autonomia não se relaciona apenas aos aspectos didáticos, mas se amplia às dimensões sociais,
políticos e relacionais que configuram o trabalho docente. Considero este ponto relevante,
posto que demonstra certa fragilidade na concepção da profissionalização dos docentes, o que
na concepção de Contreras (2002) a autonomia profissional do professor é movimento de

emancipação profissional que pressupõe a liberação das opressões e das distorções ideológicas.

5.3. A Tecnologia educacional: saberes necessários para a construção da identidade
profissional dos discentes da tribo Tembé
Ao realizarmos debates e discussões acerca das implicações do uso da tecnologia
educacional nas sociedades, em especial nas sociedades indígenas, elaboramos atividades no
laboratório de informática no Núcleo de São Miguel do Guamá, que contribuíram para um
maior entendimento da disciplina e do seu objeto de estudo.
Assim, foram elaboradas pesquisas com apoio da internet, construção de trabalho no
power point como critério de avaliação do seminário e na atividade final foi sugerido a
elaboração de blog com exploração de seus recursos (fotos, textos, vídeos, postagem, etc...).
Visualizei certas dificuldades encontradas na elaboração dessas atividades educativas
com os/as discentes indígenas, mas que no transcorrer delas foram superadas com
entendimento, motivação pessoal/grupal e orientações. No entanto, o indígena vê nos recursos
tecnológicos uma oportunidade de articular os saberes historicamente estabelecidos com a
valorização e preservação de sua cultura, valendo-se da inclusão sociodigital.
Com base em Freire (1970) Gomes (2000) afirma que os seres humanos têm a função de
pensar e indagar sobre determinada programação tecnológica e redirecioná-la ao interesse que
o grupo estabelece.

A linguagem tem contribuição nesse processo, pois é com ela que

compreendemos a vida histórica, social e política do ser, de como "estar sendo" no mundo e
com capacidade de desvendar a razão de ser do mundo, pois a sociedade “necessita de homens
e mulheres que, ao lado dos saberes técnicos e científicos, estejam também inclinados a
conhecer o mundo de outra forma, através de tipos de saberes não preestabelecidos” (p. 04).
Essa idéia foi objetivada ao serem concluídas pelos discentes as atividades da disciplina
e apresentados os blogs construídos a fim de servir de recurso para socialização das atividades
realizadas, pois os mesmos também podem ser utilizados como instrumento de divulgação e
veiculação de informações sobre a cultura Tembé.
Este estudo me levou a crer que as questões discutidas na universidade com os índios são
entendidas por eles em seu conjunto de forma processual, visto que as situações enfrentadas
em seu contexto comunitário estão intimamente relacionadas. Eles não tratam a educação sem
levar em consideração as questões de saúde, de condições de vida, luta e preservação pelos
territórios e de conquistas/reivindicações nas demais instâncias e setores da sociedade, o que é

explicitamente relatado nos trabalhos produzidos em sala pelos indígenas Tembés.

7. Algumas considerações sobre o estudo
Destacamos algumas barreiras impostas ao reconhecimento do trabalho docente como
profissão entre estes: a necessária desconstrução da imagem social negativa construída em
torno da docência, as precárias condições em que funcionam as escolas indígenas, o que
certamente requer uso de tecnologias naturais (e não digitais) e o caráter coletivo das
comunidades indígenas que envolvem o reconhecimento e valorização da profissão docente
entre outras. Percebo também que valorizar o trabalho docente implica compreendê-lo em sua
amplitude social, isto é, considerando a dimensão relacional da atividade docente, a qual se
configura com um caráter político e social na formação e profissionalização dos professores.
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