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PROFESSOR FORMADOR DE PROFESSORES: IDENTIDADE 
PROFISSIONAL 

Campos Machado, Liline y Nascimento Diniz, Maria do Carmo 
(Universidade de Brasília) 

Resumo 
Nessa comunicação apresentamos o resultado de uma discussão, sobre o professor do 
ensino superior formador de professores em cursos superiores de licenciatura. A 
questão central da pesquisa foi: Como se configura e a identidade profissional do 
professor formador de professores em cursos de licenciatura? Na metodologia optamos 
pela pesquisa qualitativa Como aporte teórico temos: Hall (2000), Louro (1997), 
Bauman (2005) ,Veiga (2008), Nóvoa (1992), Tardif (2000), Machado (2013), Masetto 
(2003) dentre outros. O estudo evidenciou o ser professore formador de professores, 
como uma tarefa que não se conclui, mas se consolida na prática profissional através 
da mobilização de saberes e prática docente. 

Introdução 
A formação de professores é uma problemática discutida no Brasil há muitos anos, 
mais, especificamente, a partir da década de 1980, quando se realizou a 1ª 
Conferência Brasileira de Educação e criou-se o Comitê Pró-Participação na Definição 
da Formação do Educador. No contexto atual, as pesquisas sobre a profissão docente 
voltam para uma revisão da compreensão professor como formador, entendendo que 
professores, em suas trajetórias, constroem e reconstroem seus conhecimentos 
conforme a necessidade de sua utilização, suas experiências, seus percursos 
formativos e profissionais. (NUNES, 2001). 
Objetivamos com esse trabalho de investigação analisar a identidade profissional do 
professor formador de professores em cursos superiores de Licenciatura.  
Apresentando nesse evento um texto organizado da seguinte forma: marco teórico, 
metodologia, resultados e conclusão. A seguir o marco teórico. 

Marco teórico 
Professor formador de professores: identidade e profissionalização 
O conceito de profissão tem sua origem no latim “professio” significando: declaração, 
profissão, exercício, emprego. O termo evoluiu socialmente e “está marcado por 
mudanças sociais e econômicas ocorridas ao longo da história (...) A profissão é um ato 
específico e complexo e diz respeito a um grupo especializado, competente”. Assim 
sendo a autora afirma que um grupo profissional se constitui por pessoas que se unem 
por uma identidade e por éticas comuns. (Veiga, et.al, 2005, p. 25). 
Para Veiga (2008) a profissionalização é um processo de aquisição das capacidades 
específicas da profissão, uma vez que não se resume à formação profissional, embora 
também esteja incluída, a profissionalização comporta também características de 
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cunho subjetivo, como aptidões, atitudes, valores, formas de trabalho, que se vão 
constituindo no exercício da profissão.  
O perfil profissional é muitas vezes, confundido com identidade profissional, 
desenvolve-se durante a formação está mais diretamente relacionado às 
competências, habilidades e saberes que o professor apreende durante a formação 
profissional. O perfil profissional é parte do processo de construção da identidade 
profissional em determinados contextos sócio, políticos, históricos e culturais. 
Na vertente dos estudos culturais a identidade está ligada a estruturas discursivas e 
narrativas, a sistemas de representação e tem estreitas conexões com relações de 
poder (Silva, 2000; p. 97). Identidade e diferença são produções históricas, resultantes 
de processos de produção simbólica e discursiva, que envolvem poder, saber, 
disciplinamento, inclusão, exclusão e que se caracterizam em representações. 
Louro (1997) argumenta que “a escola delimita espaços” , os quais são instituídos a 
partir de símbolos e códigos, mapeando o que se mostra pode ou não pode fazer, 
separando, agregando, elegendo, classificando e legitimando diferenças em suas 
identidades ‘escolarizadas’. Sobre isto um dos professores formadores entrevistado 
narra: 

(...) eu sempre tive a educação como uma possibilidade de crescer na vida. Penso que isso nasceu 
na minha infância, porque naquela época, minha mãe via a educação como possibilidade de 
crescimento intelectual, (...) ela pensava que educação era uma condição para sairmos da miséria 
e da nossa condição social.(...) tentei formar uma consciência, ampliar o horizonte, e o universo 
estrutural dos alunos, produzndo uma mudança cultural neles.(Professor C ) 

 
A educação escolar, nessa perspectiva de formação, constrói identidades. Segundo 
Moita (1992), a identidade profissional “[...] é uma construção que tem uma dimensão 
espaço-temporal, que atravessa a vida profissional desde a fase da opção pela 
profissão até a reforma, passando pelo tempo concreto da formação inicial e pelos 
diferentes espaços institucionais onde a profissão se desenrola [...]” (p. 115-6). A 
identidade profissional assenta-se em saberes científicos e pedagógicos, e tem como 
referência axiomas éticos e deontológicos. Vejamos o que nos diz outro formador. 

Fiz na disciplina de Didática, no curso de Magistério de segundo Grau, cento e quarenta modelos 
de planos de aula das diversas disciplinas e uma variedade de material didático durante o curso. 
(...) mas, no início de carreira, deparei-me com uma sala multisseriada. Um contexto totalmente 
fora da formação que eu recebi. (...) Era outra cultura. (...) percebi que os meus planos de aula 
não foram elaborados para aquela realidade. Foi a partir desse contexto, que comecei a 
questionar, mas, afinal, tanto plano, tanto material, e para nada me serviu. (...) Isso foi um marco 
para meu ingresso no Mestrado. Descobri naquela época, que as inquietações tornaram-se o 
meu objeto de pesquisa no Mestrado (...). (Professor K)  

 
A experiência concreta vivida tornou-se objeto de reflexão, de investigação, parte 
constitutiva da identidade profissional e pessoal. Veiga (2008) afirma que a identidade 
é um processo de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Ela parte da 
constatação de que a docência superior requer uma profissionalização para sua 
atuação no contexto onde cada vez mais emerge inúmeras exigências e competências 
do professor. Para a autora ao falarmos da docência como profissão, é fundamental o 
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processo de construção da identidade, visto que ela é uma das condições para a sua 
profissionalização.  

Metodologia  
Como percurso metodológico, trilhamos os caminhos da pesquisa qualitativa, 
combinando os seguintes procedimentos: pesquisa bibliográfica, documental e de 
campo.  
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi à entrevista semiestruturada, essas 
foram transcritas, textualizadas em seguida enviadas aos colaboradores para 
aprovação.  
Os sujeitos colaboradores dessa pesquisa foram os professores formadores de 
professores e cursos de licenciatura de uma instituição pública. Foram entrevistados 
20 (vinte) docentes. Informamos que na descrição dos resultados ao longo do texto 
estes serão identificados por letras do alfabeto.  
No tratamento dos dados optamos pela análise das narrativas docentes a partir de 
uma perspectiva histórico-crítica.  

Resultados 
Estabelecemos uma interlocução com os professores formadores de professores em 
cursos de licenciatura na tentativa de compreender os processos formativos desses 
professores universitários enquanto formadores e a Seguir apresentamos o resultado 
dessa interlocução. 
Em relação à formação oferecida pelo Curso de graduação, fica evidente, nos relatos, 
que os cursos investigados eram conteudistas. Frente às narrativas dos professores 
formadores, sujeitos dessa pesquisa, ressaltamos dificuldades que são comumente 
encontradas em muitos cursos de formação, dentre elas destacamos um 
distanciamento entre o conhecimento necessário a prática, o que acabam não 
favorecendo a pesquisa, no próprio processo formativo, e isso é um dificultador. É 
necessário então, que nos cursos de formação prevaleça a concepção de que: 

[...] os formadores de professores têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento da 
capacidade de pensar autônoma e sistematicamente. E têm vindo a ser desenvolvidas uma série 
de estratégias de grande valor formativo, com algum destaque para a pesquisa-ação no que 
concerne a formação de professores em contexto de trabalho. (Veiga, 2008, p. 46) 

 
Embora relatem dificuldades na formação, nenhum professor, quando questionado se 
a formação oferecida pelo curso superior possibilitou uma qualificação profissional, 
negou o papel da graduação na formação. No entanto, evidencia as lacunas na parte 
da preparação pedagógica e na articulação teoria prática como demonstram as 
narrativas. 

Não, é uma coisa muito interessante, na licenciatura, as matérias pedagógicas que formam o 
professor não foram tão valorizadas (...) Durante a minha formação, não tinha essa preocupação. 
As matérias pedagógicas eram matérias para preencher a carga horária, não tinham muito valor, 
ou nós não dávamos aquele valor. (Professor C)  
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Os professores ofereciam aquilo que tinham para oferecer, não havia essa aliança entre teoria e 
prática (...). Mesmo com algumas limitações, essa formação me possibilitou ingressar no mercado 
de trabalho e nele foi necessário aprender, fazendo com a profissão. (Professor O)  

 
O lado objetivo da prática pedagógica constitui-se por um conjunto de meios, modo 
pelo qual as teorias pedagógicas são colocadas em ação pelo professor. O que as 
distingue da teoria é o caráter real, objetivo, da matéria-prima sobre a qual ela atua 
dos meios ou instrumentos com que se exerce a ação, e de seu resultado ou produto. 
Sua finalidade é a transformação real, objetiva de modo natural ou social, satisfazer 
determinada atividade humana. (Veiga, 2008, p. 17) 
No que se refere à titulação, em nível de Pós-Graduação percebemos que, de modo 
geral, todos os docentes se responsabilizaram pelo seu processo de qualificação para 
docência superior, quer fosse à modalidade de Pós-Graduação Lato Sensu caso 
específico da instituição pública, quer fosse ao Stricto Sensu. Analisar esse dado 
instigou-nos a descobrir, no momento da entrevista, se essa formação se deu por uma 
percepção da necessidade da formação ou, particularmente, por uma exigência legal 
e/ou pela manutenção da carreira. Na escuta dos professores, evidenciamos que 
buscaram o Mestrado para a manutenção da carreira, para aperfeiçoar e também, 
como possibilidade de ingresso na universidade como docente, e por gostar de 
estudar: 

Eu sonhava em dar aula em faculdade, e o Mestrado era o caminho para conseguir isso(..). 
(Professor L)  
O Mestrado surgiu na minha vida (...) na época em que a universidade estava cobrando a 
titulação para manutenção da carreira. (Professor E) 

 
Entendemos a partir das narrativas que os professores buscam um aprimoramento 
profissional e das atitudes necessárias à prática de formação de formadores, uma vez 
que “estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 
sobre os percursos e os projetos próprios com vistas à construção de uma identidade 
que é também uma identidade profissional” ( óvoa, 1995, p. 25).  
Considerando as narrativas dos professores formadores, com os quais dialogamos 
podemos inferir que eles possuem uma identidade profissional que se consolida no ser 
e está na profissão. Nesta perspectiva, a epistemologia da prática, os saberes e a 
história de vida são significativas para a aprendizagem profissional e as construções de 
identidades. 

Conclusão 
O estudo evidenciou que o perfil dos professores formadores de professores que 
mobilizam saberes e práticas e que possui as características constitutivas da 
profissionalidade dos formadores de professores quais sejam: a postura de 
formadores, a formação de uma cultura compartilhada e determinadas competências 
específicas para o exercício da docência. 
Assim, compreendido o processo de formação de docente, percebe-se como uma 
tarefa que não se conclui e esta é uma das funções formativas da universidade, que 
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terá resultados profícuos, caso se constitua em um programa de ações compartilhadas 
por todos os envolvidos, pois é no processo interativo que a identidade profissional se 
constitui. As identidades e as aspirações profissionais são posições que o sujeito é 
obrigado a assumir a partir das vivências pessoais e profissionais. 
Em suma Machado (2012) compreende partir das análises e reflexões feitas que o ser 
professore formador de professores, como uma tarefa que não se conclui, mas se 
consolida na mobilização da identidade profissional, dos saberes e das práticas. 
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