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 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A IDENTIDADE DOCENTE     
 

 

 
RESUMO 

 
O artigo tem como objetivo, discorrer quanto à formação de professores e a identidade docente. A 

qualificação de profissionais da educação, nos tempos atuais, tornou-se uma prioridade, pois é 
necessário estar capacidade para assumir uma sala de aula e conduzir os alunos de forma com que 
forme cidadãos autônomos e com conhecimento. Por isso este trabalho se justifica pela importância 

de haver professores qualificados, atuando de forma com que o ensino seja a prioridade em sua 
profissão e assim formar alunos competentes e capazes de terem autonomia no meio social. Como 
metodologia foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, onde contribuiu para o desenvolvimento do 

mesmo, tendo informações nas quais irão servir de forma significativa para conclusão do artigo, assim 
como para meus conhecimentos a respeito do tema. Os principais autores utilizados nessa pesquisa 
são: Aguiar, Carvalho e Garcia, autores que deram sustentação teórica ao trabalho. Assim, conclui-se 

que os resultados dessa pesquisa são satisfatórios, contribuem para a formação de professores e a 
identidade docente. 
 

  
PALAVRAS-CHAVE: Formação docente. Identidade docente. Professor. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a globalização, o mundo atual, fomenta-se uma construção de 

profissionais capazes de atuar de forma a conduzir todo seu processo de trabalho de 

forma positiva e no contexto educacional não é diferente. Profissionais da educação 

estão cada vez mais se atualizando, para que estejam preparados para atuar em 

sala de aula.   

O aluno por sua vez, busca inspiração para desenvolver suas tarefas, através 

de orientações do professor que deve conduzir todo o processo de ensino com base 

em sua formação e buscar métodos e formas diferenciadas para envolver seus 

alunos no processo de aprendizagem.  

O professor precisa, portanto, preparar-se constantemente para toda e 

qualquer problemática na qual surge em sua atuação profissional e para isso, requer 

competência e perseverança do mesmo para estar sempre disposto a inovar e 

modificar seus conceitos, atualizando sempre o seu modo de pensar e agir em sala 

de aula.  

A profissão docente deve possuir uma prioridade no que diz respeito a 

preparação e formação profissional, pois é a partir de seus conceitos como 
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educadores, que se forma bons profissionais e prepara os indivíduos para 

exercerem outras profissões com competência e para isso devem estar capacitados 

para que seu ensino esteja dentro dos padrões docente.  

O objetivo deste artigo é discorrer quanto à formação de professores e a 

identidade docente, sendo um elemento no qual possibilita a construção da sua 

identidade profissional, adquirindo melhorias na sua prática docente e conquistando 

cada vez mais o seu espaço profissional.  

O mesmo se justifica pela importância da de haver professores qualificados, 

atuando em sala de aula de forma com que o ensino seja a prioridade em sua 

profissão e assim formar alunos competentes e capazes de terem autonomia no 

meio social.  

Para construção deste, foi, portanto, utilizada, uma metodologia de caráter 

bibliográfico, onde contribuiu para o desenvolvimento do mesmo, tendo informações 

nas quais irão servir de forma significativa para conclusão do artigo, assim como 

para meus conhecimentos a respeito do tema.   

 

 

2. DOCÊNCIA E OS PROCESSOS DE FORMAÇÃO 

 

A transmissão de saberes deve ser feita com muita consciência e 

responsabilidade, fazendo com que haja um resgate do conhecimento destes aos 

alunos no ensino médio e que eles venham desenvolver a capacidade interpessoal, 

fazendo assim, com isso permeie entre as gerações e em todos os segmentos da 

sociedade. 

Romanelli (2000, citada por Ney, 2008) afirma que aquele ensino era 

desinteressado e voltado apenas para dar cultura geral básica, sem a preocupação 

de qualificar para o trabalho. Nesta época o ato de ensinar ainda não era concebido 

como docência, era visto como sacerdócio, missão, como uma ação realizada por 

amor, uma prática totalmente desinteressada de fins econômicos, lucrativos ou 

políticos. 

À docência ou os docentes cabe a função em tornar possível a interação por 

meio de uma educação formal e institucionalizada, constituindo na profissionalização 

do ato essencialmente humano que é a aprendizagem. 
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Roldão (2007, p.94) aborda sobre a função docente onde se caracteriza 

através da ação de ensinar, onde o conceito de ensinar não está definido de 

maneira simples ou fácil, pois há uma grande diferença entre “professar o saber” e 

fazer com que os outros aprenderem algo. 

Docência é a forma de repassar um conhecimento o qual você adquiriu em 

sua formação acadêmica, de modo com que você favoreça e na formação dos 

alunos, sendo esta a arte de educar.  

Para discutir o conceito de docência então enaltecido em nossa pesquisa 

julgamos importante remetermo-nos aos saberes que competem ao ofício da 

formação profissional no contexto da prática docente, considerando que a docência 

conceitua-se como uma atividade especializada que “necessita do domínio de 

conhecimentos, da construção de saberes e competências e de constante processo 

de reflexão e ação compartilhado entre os pares” (IBIAPINA, 2007, p. 30). 

O ato de transmitir um conhecimento aos alunos, fazendo com que eles 

aprendam integralmente a matéria e o conteúdo, tendo a missão de estar formando 

um caráter, uma opinião, formando uma pessoa para a vida, faz parte de uma 

docência.  

De acordo com Marcelo (2009, p.8), a profissão docente é a “profissão do 

conhecimento”, onde é o conhecimento e o saber em que legitimam tal profissão. O 

trabalho docente, portanto, é baseado num “compromisso de transformar esse 

conhecimento na aprendizagem para os alunos”.  

Docência é interferir primeiro na formação humana dos alunos, ético e em 

segundo lugar a parte técnica. Você qualificar para exercer uma faculdade com 

ensino profissionalizante, se qualificar para a prática em uma determinada área de 

atuação profissional.  

Ao abordar a intencionalidade do ensino como especificidade da docência, 

Tozetto (2010, p.13) enfatiza que o professor necessita desenvolver competências 

de um intelectual crítico, pois é indispensável “uma ação docente que contemple o 

ato de educar em sua amplitude e complexidade. O profissional crítico faz escolhas 

subsidiado no conhecimento científico, constrói seu conhecimento considerando a 

diversidade social, cultural, econômica, humana”. 

O profissional docente ao longo de suas práticas pedagógicas deve 

desenvolver os conhecimentos e as habilidades, as atitudes e os valores nos quais 
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possibilitem construir constantemente seus saberes e fazeres docentes mediante 

todas as necessidades e desafios advindos do ensino. 

Para Marcelo (2009), nos dias de atuais, ser professor configura-se em 

compreender que os alunos e conhecimento transformam-se rapidamente, mais do 

que o que estávamos habituados, onde para continuar respondendo de maneira 

adequada ao direito discente de aprender é necessário que os professores se 

esforcem da mesma forma continuar aprendendo.  

A docência é a construção de uma consciência na qual permite ser autônomo, 

pesquisador e crítico nas suas ações e resultados que dela decorrem, como prática 

social em seus cotidianos. 

Para Imbernón (2011), o conhecimento profissional tende a se consolidar no 

decorrer de uma prática e se apoiar numa análise, numa reflexão e intervenção em 

situações de forma concreta do ensino e aprendizagem. Assim, o professor, em seu 

desenvolvimento profissional, passa pelas fases, onde cada um com as suas 

características próprias, que exigem dos professores a conscientização da 

necessidade de uma formação permanente para que não caiam na rotina e 

perderem a profissionalidade da docência. 

Nessa perspectiva, quanto ao ato de formar os docentes não é somente 

“atualizar” conteúdos das disciplinas que leciona os métodos do ensino, porém é 

preciso, antes de tudo, que o educador envolva em sua formação a compreensão 

necessária para manter uma relação de forma mútua com experiências anteriores e 

experiências de processo formativo. 

Para Baccon (2011) à docência não é uma atividade na qual gera produtos 

imediatos e materiais. Trata-se de um trabalho em que demanda um investimento 

energético afetivo por parte dos professores que, ao ensinar, passa deixar marcas 

no aluno, modificando a si mesmo. Desse modo, refletimos que a profissão docente 

não pode ser analisada como mecânica e sem sentido, porque nela estão envolvidos 

sentimentos, relações, saberes de diferentes ordens, o individual e ao mesmo tempo 

o coletivo.  

A docência é uma profissão de interação, onde ensinar é trabalhar com os 

seres humanos, sobre os seres humanos e para os seres humanos. Por estar tão 

ligadas aos seres humanos, à docência é se transforma continuamente na 

sociedade, como as modificações sociais, as transformações tecnológicas, 
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globalização, mudanças ocorridas no campo do trabalho, crise de valores entre 

outras. 

Ens e Donato (2011, p.83) definem que a “pratica de ensinar se realiza a 

partir de um conhecimento específico e necessário [...] onde são adquiridos, na 

construção da formação inicial, sendo na formação onde acontece o saber durante 

toda vida profissional”.  

Os docentes envolvidos na formação continuada deveriam ter a autonomia de 

escolher as modalidades dos cursos propostos pela formação continuada, partindo 

do princípio de unir a teoria com a prática.  

A docência é considerada sendo uma profissão sustentada pelos processos 

de profissionalização, onde atinge a dimensão social e não somente individual 

(IMBERNÓN, 2011) e que, a nosso ver, deve ser de forma intrínseca quanto à 

formação profissional. 

A docência é tida como uma formação de profissionais da educação que tem 

o intuito de contribuir para que os educandos adquiram conhecimentos de modo que 

atinjam as dimensões do conhecimento. 

No estudo de Carvalho (1999) à docência define-se como sendo uma 

atividade extremamente relacional, onde a autora verificou o forte envolvimento 

afetivo de professores com alunos e sua preocupação com aprendizagem dos 

mesmos torna-se um fator de desgaste, e também é um fator de realização, de 

prazer e de gratificação; além desses sentimentos colaborarem para a permanência 

desses professores na profissão, sendo constituindo em partes seu significado 

existencial. 

Como explica o autor, à docência está relacionada a um envolvimento afetivo 

entre professor e aluno e sua maior preocupação é a aprendizagem de forma efetiva 

e concreta. 

Os modelos tradicionais de trabalho docente devem ser analisados de forma 

com que o professor possa atender as necessidades dos alunos em sala de aula, 

valorizando e buscando o diálogo como forma de conseguir adaptar os alunos nesta 

fase da escolarização. 

Uma análise em diferentes contextos quanto à formação de professores deve 

ser realizada tendo uma visão aprofundada na produção das pesquisas e 

proposições teóricas, onde junto ao sistema escolar, os profissionais atuam de com 

que seja padronizado um ensino ditado através de políticas públicas educacionais.  
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Os trabalhos centrados nos cursos que formam profissionais da educação são 

focalizados em movimentos de reformulação, onde revelam suas deficiências, 

evidenciando uma distância entre propostas curriculares e até a própria prática, 

havendo falta de articulação de docentes formadores, onde expressam separação 

entre teoria e prática. 

A formação atual de futuros professores deverá ser constituída através da 

teoria e da ação, sendo contínua num processo da ação-reflexão-ação. Nessa 

perspectiva a citação acima, as autoras instigam os responsáveis pela formação, 

especialmente professores dos cursos de formação de professores a serem 

mediadores de modo mais eficientes, para que os futuros profissionais possam estar 

aptos para reinventar as suas ações, refletindo sobre a mesma, avaliando 

criticamente as práticas e os saberes nos quais são necessários para seu exercício 

profissional. 

 A Formação de Professores fica centrada nos Cursos pedagógicos, onde são 

levados, muitas vezes a falta de profissionais capacitados para a formação 

qualificada sendo estrutura numa oferta de cursos.  

Para Ribas (2000), nos cursos de Formação de Professores, atualmente, tem 

sido comum constatar-se a busca de desenvolvimento de novas competências, 

consideradas necessárias a esse profissional, de modo a que se tornem um (a) 

professor (a) com compromisso e responsabilidade, e sejam de tal modo trabalhadas 

que o (a) capacitem a ultrapassar as dificuldades e desafios possíveis ao seu campo 

de trabalho.  

Segundo a autora em sua citação, muitas vezes, cursos de Pedagogia 

passam a apresentar caráter técnico, uma vez que uma formação teórica, na qual é 

trabalhada, tende a não contribuição para que futuros profissionais da área 

educacional possam, de forma crítica, transformar uma realidade na qual estes 

venham trabalhar.  

Nessas palavras, da autora, apontam uma fragmentação de conhecimentos, 

causados pelas unidades formadoras de conhecimentos acadêmicos em 

profissionais educacionais, tendo em vista que a formação de professores deve ser 

transformadora, a fim de que a prática esteja pautada em uma gama de 

conhecimentos pratico/teórico. 

Evidenciada por Carvalho e Simões (2002), há necessidade de uma 

reconstrução dos cursos de Formação de Profissionais da Educação, onde deve 
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sinalizar a necessidade do aprendizado de forma com que os educandos desta área, 

saiam capazes de atuar com foco e determinação.  

A formação docente passa a ter início no momento em que se ingressa na 

escola, da forma que se aprendem e que se estende durante toda vida escolar, no 

entanto a convivência na academia passa a estruturar-se consolidando numa prática 

profissional.  

Uma autonomia intelectual sem sólida formação acarretará uma falta de 

autonomia profissional, onde o papel do professor em sala de aula destaca-se em 

um currículo formador de educadores autônomos e para isso este deverá passar por 

transformações nas quais sejam capazes de conduzir seu próprio conhecimento em 

busca da profissionalização. 

Para Cró (1998), a competência para educar representa uma aprendizagem 

da autonomia profissional e pessoal e esta implica uma interiorização das 

responsabilidades inerentes à tarefa de educador. Na busca por essa competência, 

é mister que o professor transforme a escola num espaço de desenvolvimento 

pessoal e profissional para que possa assim, exercer plenamente a sua prática 

pedagógica. 

A relação teoria-prática mobilizada pelos atores em sua prática de ensinar, 

onde é designada pelo saber fazer, pelo saber como fazer, ainda o saber por que se 

faz, onde a construção de conhecimentos profissionais docente dá-se, num processo 

reflexivo a partir da prática da ação, consolidando a sua formação inicial no exercício 

profissional. 

Os principais modelos da formação de profissionais da educação se integram 

num modelo de racionalidade crítica onde passa por uma reconstrução de ensino 

aprendizagem, para a promoção da transformação, humanização e emancipação do 

aluno. 

 

 

3 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL DOCENTE  

 

É necessário antes de mais nada conhecer-se e fazer uma compreensão da 

sua formação em busca da um auto realização, onde a identidade profissional 

docente é construída num processo permanente em sua profissão, sendo este um 

processo que se funde na profissionalidade e na pessoalidade. 
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A partir da posição de Marcelo Garcia (2009), que entende “o 

desenvolvimento profissional como um processo que se vai construindo à medida 

que os docentes ganham experiência, sabedoria e consciência profissional”, pode-se 

destacar a pouca preocupação dos participantes do estudo com esse aspecto que é 

tão significativo na formação de professores: a construção coletiva e a individual da 

identidade profissional.  

O fato é que embora quase todos momentos na formação docente ocorre um 

trabalho de forma coletiva, a aquisição de saberes e a construção da identidade 

docente é a prioridade na construção de um indivíduo, onde usando suas 

percepções particulares, constrói-se cotidianamente. 

Essa posição pode ser conjugada com a de Libâneo (2004, p.77) que afirma 

que “a identidade com a profissão diz respeito ao significado pessoal e social que a 

profissão tem para a pessoa”, pode-se inferir que essa perspectiva implica desde a 

escolha da profissão pela afinidade que o indivíduo tem com determinada área de 

trabalho, passa pelos aprendizados da formação inicial e contínua no aprimoramento 

dos saberes onde o processo de (re) construção da identidade individual se efetiva. 

Tanto professores quanto acadêmicos da área educacional, tendem a se 

preocupar com a sua identidade profissional, na qual é construída a partir da 

formação inicial dos profissionais em sala de aula.  

Marcelo Garcia (2009), que afirma que os estudantes ao chegarem à 

universidade já construíram uma crença sobre o ensino e sobre ser um docente, 

resultado de muito tempo de observação em seu período escolar, o que lhes dá uma 

base do que o professor deve saber e fazer e de quem ele é. Mas levando em conta 

a preocupação com os saberes tanto dos professores como dos estudantes. 

A profissionalidade docente pode ser constituída de crenças e de valores 

internalizados em sua trajetória de vida, uma vez que formar pessoas passa a exigir 

algumas competências pessoais, além de profissionais nas quais são diferentes das 

demais profissões. 

Na posição de Tardif e Raymond (2000, p.237) que trata de saberes e a sua 

relação com experiência vivida pelos docentes ao longo de seu trabalho: 

 

Os saberes dos professores são pragmáticos, pois ao servirem de base ao 
ensino estão intimamente ligados tanto ao trabalho quanto à pessoa do 

trabalhador. Trata-se de saberes ligados ao labor, de saberes sobre o 
trabalho ligado às funções dos professores. E é através do cumprimento 
dessas funções que eles são mobilizados, modelados, adquiridos, como tão 
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bem o demonstram as rotinas, em especial, e a importância que os 

professores dão à experiência.  

 
Um aspecto muito importante destacado por estes autores, no entanto ainda 

pouco destacado por formando em educação é a perspectiva de uma construção de 

saberes e de identidade, na qual se dá pelas experiências coletivas, porém 

destacando-se o que faz individualmente. 

Barbosa (2010, p.14) que afirma que o professor deve “assumir a 

multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem e colocar a articulação das 

dimensões técnica, humana e política, no centro configurador de seu trabalho”, 

indicando a importância que os saberes têm para a atuação docente.  

Isso tende a implicar na forma com que o conhecimento é trabalhado e 

discutido durante o período de graduação surtirá efeitos em sala de aula, uma vez 

que a prática impõe uma realidade diferente a teoria.  

A identidade do profissional docente, segundo os autores Garcia et al. (2005), 

é compreendida pelas posições do sujeito e as representações atribuídas aos 

professores por discursos e por agentes sociais, em exercício das suas funções nas 

instituições educacionais.  

Para estes autores, a constituição da identidade do profissional docente é 

resultante de disposições nas quais são reguladoras das instituições escolares, de 

condições institucionais, além do contexto político-socioeconômico-cultural na qual a 

escola se interage.  

A identidade profissional docente é uma construção social marcada pela 

multiplicidade de aspectos fundantes, como classe social, gênero, história de vida e 

formação profissional, marcando a categoria pela heterogeneidade e pela 

instabilidade identitária. O elemento unificador que melhor caracteriza esse grupo 

tão heterogêneo é a dedicação ao ensino – a ação de ensinar –, componente da 

especificidade da profissão (GARCIA et al., 2005).  

O cenário do mundo educacional contemporâneo é complexo e marcado 

pelas transformações do processo da globalização, onde a proletarização de 

trabalho do professor em sala de aula sofre reflexos negativos quanto a qualidade do 

ensino e sua identidade profissional docente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os docentes através de reflexões conseguem identificar melhorias para sua 

prática de ensino no que, dialogando com a teoria e fazendo com que o processo de 

ensino e de aprendizagem se torne mais eficaz e interessante para esta etapa do 

aluno. 

A identidade cada vez mais depende daquilo no qual aprendemos daquilo 

que desenvolvemos em nossa formação, em nossa capacidade em produzir ideias, 

do modo de viver, do nosso estilo de vida enfim, quando ela se transforma de 

profissional, passa a unificar todo conhecimento adquirido ao longo de nossas 

experiências de vida, juntamente com o que aprendemos em sala de aula e assim 

construímos a nossa verdadeira identidade profissional.  

A formação docente então tende em consiste em propostas que visem 

qualificação e capacitação profissional para melhoria de sua prática, por meio de 

domínio dos conhecimentos e dos métodos de trabalho em que atuam em sala de 

aula.  

O trabalho docente deve ser analisado de forma com que o profissional possa 

atender as necessidades dos alunos em sala de aula, valorizando e buscando a sua 

capacitação, onde vise atender a proposta educacional, como resposta de sua 

formação. A profissão docente passa a ser, constantemente tensionada, pelo 

conjunto de aspectos nos quais são intervenientes numa prática educativa, onde se 

precisa encontrar motivação a fim de desempenhar de forma satisfatória o seu papel 

docente. 

A formação de Professores não se encerra por si mesma, pois ela é uma 

dimensão de conhecimentos para a formação de profissionais competentes e 

capazes de atuar em sala de aula de maneira eficaz e com domínio de seus 

conhecimentos teórico-prático. 

A escola é vista como um espaço de referência social onde pressupõe a 

possibilidade de os professores construírem a sua autonomia curricular, sendo essa 

pautada em competência profissional, identidade profissional e profissionalidade 

docente, destacando-se as dimensões das especificidades e exclusividade da 

profissão. 
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