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Resumo: Quando se pensa sobre a formação de professores para o ensino superior, uma 

questão que emerge é como se deu a aprendizagem para a docência deste nível de ensino. 

Uma possível resposta para essa pergunta envolve, concomitantemente, a trajetória escolar e 

de formação e o desenvolvimento profissional, entendido como um processo vivencial e 

integrador das aprendizagens.  A constituição parece se dar no cotidiano da prática e das 

relações que os professores estabelecem com os diferentes sujeitos nos contextos sociais. O 

objetivo deste estudo é compreender a constituição e o desenvolvimento profissional do 

professor formador, tendo como lócus os cursos de licenciatura. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa do tipo estado do conhecimento (MOROSINI; FERNANDES, 2014), tendo sido 

realizada pesquisa de teses e dissertações na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações - BDTD, no período de 2008 a 2016. Os descritores utilizados foram: 

desenvolvimento profissional docente, constituição docente e professor formador de 

professores. O córpus foi constituído de 13 teses e 01 dissertação. O processo de análise foi 

realizado tendo como base uma análise de conteúdo temática (GUERRA, 2006). Os 

resultados apontam que a configuração das dimensões identitárias destes professores têm se 

formado com bases mais individuais do que coletivas, remetendo à reflexão quanto a 

necessidade de se (re)pensar continuamente a atuação docente no ensino superior, 

considerando os aspectos locais, do lugar, e reconhecendo todos os envolvidos no processo e 

reconhecendo o ensino como atividade principal da docência no ensino superior. Uma parcela 

dos estudos que compuseram este trabalho investigou as histórias de vida de professores 

formadores de professores e relatam que os sujeitos em processos formativos inserem em e/ou 

assumem paradigmas e princípios científico-pedagógicos de formação docente e influências 

da Pedagogia tradicional. Além disso, as histórias de vida dos formadores mostraram que a 

docência do professor formador é, em vários aspectos, semelhante àquela desenvolvida por 

professores em outros meios. Por outro lado, a docência nos cursos de formação de 

professores mostra-se como a atividade de menor valorização profissional no âmbito da 

cultura universitária. Sendo assim, os resultados reforçam a necessidade de pesquisas sobre os 

professores formadores de professores, tendo em vista sua importância para a educação como 

um todo. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores no Ensino Superior apresenta-se como uma preocupação 

atual, pois os docentes são os responsáveis pela formação dos futuros professores e isso 

representa um compromisso e a responsabilidade direta sobre a qualidade da educação. 

Estudos sobre o tema têm investigado possibilidades de respostas aos problemas envolvidos 

pela atividade de ensinar. Ao mesmo tempo são sentidas aceleradas mudanças tecnológicas e 

sociais que apontam novos rumos, cada vez que se parece estar alcançando alguma luz sobre 

as questões estudadas.  

Portanto, o formador de professores precisa refletir sobre sua prática, visto que a 

constituição docente é constantemente desenvolvida. O processo de reflexão aproxima o 

formador de novas discussões em relação a sua própria formação, constituição docente e 

desenvolvimento profissional, e também, em relação à formação dos futuros professores 

(BAPTISTA et al, 2013). 

Com isso, o objetivo deste estudo é compreender a constituição e o desenvolvimento 

profissional do professor formador, por meio de uma pesquisa do tipo estado do 

conhecimento, tendo como lócus os cursos de licenciatura.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

A formação de professores tem o desafio de promover práticas educativas que 

orientem os profissionais da educação a trabalhar com o ensino e a aprendizagem. No 

contexto da formação de professores, o desenvolvimento dos profissionais é considerado 

fundamental. Para Nóvoa (1992, p.27): 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no 

quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar 

paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, que 

assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 

participem como protagonistas na implementação das políticas educativas. 

 

Fiorentini (2008, p. 04) admite a multiplicidade de fatores envolvidos no 

desenvolvimento profissional do professor, ao afirmar que trata-se de: “processo contínuo que 

tem início antes de ingressar na licenciatura, estende-se ao longo de toda sua vida profissional 

e acontece nos múltiplos espaços e momentos da vida de cada um, envolvendo aspectos 

pessoais, familiares, institucionais e socioculturais”. Nesse sentido, afirma Nóvoa (1992, 

p.16): “O desenvolvimento profissional dos professores tem que estar articulado com as 

escolas e os seus projetos. As escolas não podem mudar sem o empenhamento dos 



professores; e estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que 

trabalham”. 

Portanto, o desenvolvimento profissional como um processo, é capaz de oportunizar 

novas formas de pensar a prática e reflexão sobre as experiências de ensino. Mas o processo 

por si não garante o desenvolvimento profissional, para que seja assim, os professores 

precisam estar inseridos em ambientes que favoreçam a sua aprendizagem.  

Sendo assim, assume-se que a formação tem papel fundamental no desenvolvimento 

profissional do professor; que a prática reflexiva trabalha como potencializadora do 

desenvolvimento profissional. Entende-se que o desenvolvimento profissional docente está 

associado ao processo de constituição do sujeito, que se dá na sua trajetória de vida e 

formação. 

Sobre a trajetória de formação, Vaillant e Garcia (2012) compreendem que os 

professores em formação não são vazios, pela condição de que anteriormente todos foram 

alunos e adquiriram uma espécie de conhecimento tácito sobre a docência. O que Macenhan e 

Tozetto (2016) chamam de trajetória pré-profissional. 

Ao deparar-se com as principais características da profissão, além dos cursos 

específicos de formação docente, muitas vezes o professor recorda sua trajetória pré-

profissional e usa esse caminho de aspirante à docência como fonte de 

aprendizagem. A trajetória pré-profissional gera concepções prévias sobre o ensino; 

nesse sentido, abrange as crenças não somente sobre ele, mas também sobre a 

aprendizagem e os conteúdos a ensinar (MACENHAN e TOZETTO, 2016, p.122)  

  

Munsberg e Silva (2014, p.09) admitem que os professores internalizam 

aprendizagens ao longo da sua trajetória e que se manifestam durante a prática: 

Portanto, além da formação acadêmica, a profissionalidade docente é constituída de 

crenças e valores internalizados na trajetória de vida. A identidade profissional 

docente constrói-se num processo permanente dentro da profissão, processo esse em 

que se fundem profissionalidade e pessoalidade.  
 

Portanto, a constituição do ser professor é um longo processo que comporta vários 

momentos complementares e contínuos; por sua própria complexidade, demanda um contínuo 

desenvolvimento profissional. Não inicia na graduação, nem mesmo encerra com ela.  

 

  



METODOLOGIA 

 

A escrita deste artigo se deu a partir da construção do estado do conhecimento sobre 

professor formador de professores, sua constituição docente e seu desenvolvimento 

profissional.  

Morosini e Fernandes (2014, p. 155) explicam o estado do conhecimento: 

[...] estado de conhecimento é identificação, registro, categorização que levem à 

reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um 

determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros 

sobre uma temática específica. Uma característica a destacar é a sua contribuição 

para a presença do novo na monografia. 

 

O Banco de dados utilizado foi da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). A partir dos seguintes descritores: “professor formador”, “professor 

formador de professores” e “formador de professores” foram encontradas 450 pesquisas; 

selecionadas 300 para leitura do resumo.  

A partir dos resumos, destacou-se 95 para leitura mais completa. Dessa leitura, foram 

selecionados os trabalhos que tratavam de: professor como formador de professores; 

constituição identitária do formador de professores; desenvolvimento profissional 

de formador de professores; e saberes envolvidos pelo  professor formador nos cursos 

de formação de professores. Resultando assim, no corpus de análise desse trabalho, num total 

de 14 (13 teses e 01 dissertação). O processo de análise foi realizado tendo como base análise 

de conteúdo temática de Guerra (2010). 

 

RESULTADOS 

 

O primeiro grupo de estudos analisados trataram de professores formadores em cursos 

de licenciatura e pedagogia. Com o objetivo de analisar o ethos docente na Licenciatura em 

Ciências Biológicas do Instituto Federal Goiano – Campus Rio Verde, Estrela (2016) 

escreveu sua tese: “Políticas das Licenciaturas na Educação das Licenciaturas na Educação 

Profissional: O Ethos docente em (des)construção”. Para isso, optou pelo materialismo 

histórico dialético como método de pesquisa. A autora concluiu que existem potencialidades e 

fragilidades na Licenciatura em Ciências Biológicas que influenciam na constituição do ethos 

docente, dentre elas: o regime de dedicação exclusiva e a alta titulação dos professores 

formadores e, como fragilidades, ausência de pesquisa em educação dos professores 

formadores; ênfase do conhecimento específico em detrimento do pedagógico; e professores 

especializados no conhecimento específico ministrando disciplinas pedagógicas.  



Com uma metodologia diferente, Oliveira (2016) escreveu sua tese titulada 

“Formadores de Profissionais em Geografia e Identidade(s) Docente(s)” com o objetivo de 

compreender a articulação entre o percurso formativo profissional (junto com sua história de 

vida) e a prática profissional (junto com a prática de vida), como elementos delineadores da 

construção da(s) identidade(s) de professores formadores de profissionais (Licenciatura e 

Bacharelado) em Geografia de quatro instituições. Teve como abordagem a investigação 

qualitativa; por meio dos instrumentos de coleta de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, realização de entrevistas narrativas e observações. Os achados apontam para uma 

configuração de dimensões identitárias que têm se formado com bases mais individuais do 

que coletivas, remetendo à reflexão quanto a necessidade de se (re)pensar continuamente a 

atuação docente no ensino superior em Geografia, considerando os aspectos locais, do lugar, 

reconhecendo todos os envolvidos no processo, a ciência geográfica, as transformações 

espaciais sejam elas, locais, regionais, globais. 

Seguindo a linha narrativa, Silva (2015) em ‘Histórias de Vida de Formadores de 

Professores de Ciências: Paradigmas e Princípios Científico-Pedagógicos de Formação 

Docente’, investigou se o conhecimento das histórias de vida de professores formadores de 

professores de Ciências contribui para elucidar mecanismos de escolhas de aspectos 

científico-pedagógicos formativos passíveis de problematização no curso da formação de 

docentes das áreas científicas. Os professores formadores ao relatarem suas histórias de vida 

se mostram sujeitos em processos formativos que inserem em e/ou assumem paradigmas e 

princípios científico-pedagógicos de formação docente, influências da Pedagogia tradicional 

(no qual o conhecimento é reproduzido, transmitido, imutável, o ensino é mecânico, 

descontextualizado, caracterizado pela verbalização docente, e o aluno é passivo, acrítico), do 

Paradigma emergente, e do Positivismo, são recorrentes.  

A trajetória de formação dos professores da Licenciatura em Computação do Instituto 

Federal do Tocantins foi tema de discussão na dissertação de Soares (2015). Através de 

entrevista com alunos e professores, verificou que a trajetória de formação dos professores os 

têm levado a um perfil profissional embasado em aprendizagens sobre a docência construída 

em momentos e lugares diferenciados, por meio da observação da prática dos seus professores 

da educação básica e de nível superior, pela diversidade e intensidade das situações vividas 

nos ambientes escolares e/ou no exercício da docência, sendo que a cada dia de trabalho tem a 

possibilidade de novas aprendizagens e reflexões sobre a prática docente. 

Costa (2010) escreveu ‘A docência do professor formador de professores’ pela 

Universidade Federal de São Carlos (UESC). Objetivou compreender as aprendizagens 

vivenciadas pelo professor formador ao desenvolver sua docência na licenciatura e também 



em outros espaços; além de analisar as prioridades que os formadores estabelecem ao ensinar 

futuros professores; e também compreender como o professor formador organiza seu trabalho 

docente e os saberes que mobiliza. Para isso, realizou uma pesquisa qualitativa com três 

professores do campus da UESC através de um roteiro de entrevista semiestruturado. Os 

resultados mostram que, embora carreguem suas especificidades, a docência do professor 

formador apresenta muitos elementos de aproximação com a docência em outros contextos de 

ensino e formação. Suas sínteses vão à direção da desvalorização da docência, pois na cultura 

universitária, ensinar não é uma atividade que costuma dar prestígio, nem agregar valor 

profissional, sendo vista como decorrente de outras atividades, como àquelas relacionadas à 

pesquisa e orientação.  

Dotta (2010) em ‘Percursos identitários de formadores de professores: o papel do 

contexto institucional, das diferentes áreas do conhecimento e das disciplinas’ buscou 

conhecer e analisar as identidades profissionais docentes de formadores de professores de 

cursos de licenciaturas que se constroem a partir da organização administrativa e acadêmica 

das instituições em que atuam, das disciplinas que ministram e do campo de conhecimento do 

curso com que trabalham. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com vinte 

professores dos cursos de História, Matemática, Educação Física e Pedagogia de diferentes 

IES do Paraná. Os resultados mostram um perfil fulcro das identidades dos docentes no que se 

refere à formação inicial e dinâmica institucional em que a constituição da identidade ocorreu; 

e especificidades do contexto de trabalho, de acordo com o tipo de instituição. Além disso, a 

transação entre a formação e o contexto de trabalho resulta em identidades marcadas pela 

continuidade e reconhecimento. 

O trabalho de doutorado de Machado (2009), intitulado “Formação, saberes e práticas 

de formadores de professores: um estudo em curso de licenciatura em história e pedagogia” 

trouxe o questionamento: “como se dão as relações entre os sujeitos formadores, os saberes e 

as práticas no processo de formação de professores e como as relações (re)produzem 

determinadas configurações de currículos de formação de professores?”. Realizou um estudo 

de caso com abordagem quanti-qualitativa na perspectiva histórico-cultural, articulado com 

diferentes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, documental, iconográfica, 

aplicação de questionário, entrevistas orais e temáticas, transcritas e textualizadas. Verificou 

que as interfaces e as relações entre o processo de formação, os saberes, as práticas docentes e 

os processos de (re)configuração curricular são fragmentados, individualizados com baixa 

participação de trabalho coletivo no contexto institucional. 

Barbato (2016) escreveu a tese ‘a Constituição Profissional de Formadores de 

Professores de Matemática’ com a finalidade de investigar de que forma se constitui a 



identidade do docente formador de professores de Matemática, quais suas crenças e seus 

saberes sobre o seu trabalho e sobre o futuro trabalho do seu aluno, buscando analisar se essas 

crenças e a constituição da sua identidade interferem na tessitura do seu fazer profissional nas 

salas da Licenciatura em Matemática. Por meio de entrevistas narrativas foi observado que a 

identidade profissional dos formadores se constitui em meio a interações sociais, tendo suas 

experiências familiares, discentes e docentes como basilares dessa construção. Os resultados 

alcançados apontam para a necessidade dos cursos de Licenciatura em Matemática privilegiar 

a formação unificada e promover espaços e tempos para que os professores discutam e 

reflitam sobre suas práticas, de modo a possibilitar seu aprendizado contínuo, viabilizando 

que se reconheçam enquanto formadores de professores de Matemática.  

Crecci (2016) escreveu ‘Desenvolvimento profissional de educadores matemáticos 

participantes de uma comunidade fronteiriça entre escola e universidade’, com o objetivo de 

compreender as experiências de desenvolvimento profissional e a constituição da 

profissionalidade de educadores matemáticos que participam de uma comunidade fronteiriça, 

entre escola e universidade. A metodologia ocorreu com base na pesquisa narrativa. Utilizou 

textos de campo constituídos por um diário com notas das reuniões do grupo, materiais 

publicados sobre e pela comunidade, memórias e transcrições de encontros do grupo e 

entrevistas com os participantes da pesquisa. Os resultados apontaram para aspectos que são 

específicos às experiências constituídas em um espaço que não tem a regulação e o controle 

institucional da escola e da universidade.  

Costa (2009) defendeu a tese “Professores formadores dos cursos de licenciatura em 

Matemática do Estado de Minas Gerais” tendo como problema de pesquisa: “como os 

professores dos cursos de licenciatura em matemática se constituem como formadores de 

professores e quais as especificidades do seu trabalho?”. Para isso, utilizou de aplicação de 

questionário e posteriormente foram realizadas entrevistas com os professores formadores. Os 

resultados mostraram que vários fatores, impulsionados pelas políticas neoliberais, têm 

afetado o trabalho e a condição docente dos entrevistados e apontam para sua intensificação, 

fragmentação, isolamento e controle, com a ilusão de uma falsa autonomia e liberdade de 

trabalho. 

Sicardi (2008) escreveu “Biografias educativas e o processo de constituição 

profissional de formadores de professores de matemática”. Seu objetivo foi compreender 

como o formador de professores de matemática se constitui e se desenvolve profissionalmente 

em face dos desafios da prática e do trabalho docente, sobretudo frente às políticas públicas e 

institucionais de mudança curricular do curso de licenciatura em matemática. A pesquisa é 

considerada de natureza qualitativa e interpretativa e utiliza em sua análise informações 



obtidas numa reflexão individual e compartilhadas por meio de entrevista com dois 

formadores de professores de matemática. Por meio dos seus achados, a autora teve o 

entendimento de que a singularidade e a subjetividade das narrativas possibilitam ao sujeito 

em formação, a partir de um trabalho sobre sua memória, lembrar e, de forma visceral, 

relacionar diferentes dimensões e saberes da aprendizagem profissional. 

De um modo singular, a tese ’A formação de professores formadores do Cefapro-MT: 

desenvolvimento e identidade profissional’ de Oliveira (2015), teve como objetivo de 

pesquisa investigar o processo de desenvolvimento profissional e a construção identitária do 

Professor Formador, devido à importância do papel que desempenha como implementador da 

Política Pública de Formação Continuada de Professores do estado de Mato Grosso, em 

Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (Cefapro). A 

investigação utilizou-se de uma abordagem qualitativa, com diversos procedimentos 

metodológicos. Para coleta de dados utilizou documentos da política pública de formação de 

Mato Grosso, memoriais de formação, grupo focal e entrevistas. Para o tratamento dos dados 

foi utilizada a análise de prosa e os conceitos de exotopia e de alteridade de Mikhail Bakthin. 

A pesquisa mostrou que o desenvolvimento profissional do formador do Cefapro acontece, 

principalmente, nas relações dialógicas entre formador e professor da escola, quando o 

formador desempenha sua função mediadora no acompanhamento da Sala do Educador, e 

ainda, entre o formador e seus pares, na Sala do Formador, quando refletem coletivamente 

sobre o seu papel.  

Magalhães (2016) escreveu ‘Formadores e professores: aspectos da constituição de sua 

profissionalidade”, na qual buscou compreender alguns dos processos de aprendizagem da 

função e aspectos da constituição da profissionalidade de formadores de professores em 

exercício nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A investigação-formação esteve assentada 

em pressupostos teórico-metodológicos da abordagem (auto)biográfica. Como principais 

resultados, destacou a influência das experiências vividas na profissão e, por conseguinte, as 

condições de trabalho pelas quais foi possível transitar em sua atuação como formadoras de 

professoras. Um saber específico que se destaca na função do formador é promover o 

desenvolvimento profissional dos professores.  

Souza (2011) defendeu a tese ‘Formadores de professores no ensino superior: olhares 

para trajetórias e ações formativas’, na qual utilizou de uma abordagem quanti-qualitativa, 

constituída em estudo de caso e fundamentada na psicologia histórico-cultural. Objetivou 

analisar a trajetória formativa dos formadores de professores na Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), discutindo a articulação entre a formação e ação formadora desses 

profissionais. Durante o desenvolvimento deste trabalho, os instrumentos utilizados foram 



questionários, entrevistas semiestruturadas, observações de aula e análise documental. Os 

resultados evidenciaram que esses profissionais foram se constituindo docentes e atribuindo 

diferentes sentidos às suas vivências, mostrando que a sua formação e as suas ações 

pedagógicas estão intrinsecamente relacionadas ao seu modo de ser e estar nos diversos 

contextos histórico-sociais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram analisadas 13 teses e 01 dissertação sobre o professor formador em diferentes 

cursos de Licenciatura, que envolvem questionamentos sobre as trajetórias de formação 

profissional dos professores formadores. Independente da variedade de cursos, os resultados 

podem ser aproximados. Os estudos pesquisaram por meio das histórias de vida dos 

formadores e mostraram que a docência do professor formador é, em vários aspectos, 

semelhante àquela desenvolvida por professores em outros meios, como orientação. Por outro 

lado, mostra-se a de maior desvalorização profissional na cultura universitária.  

Outro ponto que se destacou é o que Melo (2004) chamou de “solidão pedagógica 

institucional”, que significa a dimensão identitária formada mais em bases individuais do que 

em coletivas, recheadas de práticas docentes e processos de (re)configuração curriculares 

fragmentados e com baixa participação do trabalho coletivo. Além de um processo de 

autoformação, também mencionado como processo de formação individualizado, devido a 

ausência de propostas institucionalizadas de formação. O que pode se encaminhar para uma 

reprodução do currículo de formação. 

O processo de constituição do professor formador se dá em diferentes momentos. São, 

então, seus constituintes: socialização familiar (investimento na escolarização), trajetória 

escolar (imagens modulares), escolha da profissão e a trajetória profissional do formador 

enquanto docente (percebem que na ação pedagógica aprendem a ser professores, se 

reconhecem como formadores). Somado a isso, foi possível compreender que as fontes de 

saberes são muitas, com destaque ao saber característico do formador: promover o 

desenvolvimento profissional dos professores. Os saberes e as crenças impactam na forma 

como o formador conduz a formação de seus alunos. Para isso, os formadores devem se valer 

de conhecimentos específicos e pedagógicos.  
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