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Pesquisas sobre a constituição da profissionalidade docente possibilitam 
compreender as relações entre os aspectos formativos da identidade profissional e 
os cursos de formação inicial de professores (licenciaturas). Por essa razão, no ano 
de 2008 deu–se início a um projeto de pesquisa que vem sendo desenvolvido em 
uma universidade do sul do Brasil, engajado em um programa de pesquisa em 
educação. Esta comunicação, especificamente, apresenta os procedimentos iniciais 
desse grupo de pesquisa que tem por objetivo conhecer a influência do trabalho do 
professor formador na constituição da profissionalidade dos egressos dos cursos de 
licenciatura daquela universidade, bem como, identificar os tipos de influência mais 
determinantes na prática pedagógica desses egressos e apontar as características 
do trabalho do professor formador consideradas pelos licenciados como 
fundamentais para a sua prática profissional. Trata–se de uma pesquisa qualitativa 
que utilizará como técnica de coleta de dados entrevistas semi–estruturadas. Os 
resultados servirão para descrever e interpretar como os egressos das licenciaturas 
identificam os tipos de influência em sua profissionalidade, sejam elas de ordem 
cognitiva, didático–metodológica, culturais, de valores e mesmo as de caráter 
interacional (estudante/estudante, estudante/professor). Espera–se com essa 
pesquisa e com as análises dela decorrente, contribuir significativamente para as 
reflexões em torno da categoria “trabalho do professor formador”.  
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INTRODUÇÃO 

As discussões atuais sobre políticas de formação de professores com suas 
contradições e possibilidades, impulsionam as universidades a um posicionamento 
frente a essa demanda. Pesquisas sobre a constituição da profissionalidade docente 
possibilitam compreender as relações entre os aspectos formativos da identidade 
profissional e os cursos de formação inicial de professores (licenciaturas). Por isso, 
vem se desenvolvendo um projeto de pesquisa voltado para 

   

a influência do 
trabalho do professor formador na constituição da profissionalidade dos 
egressos nos cursos de licenciatura da Universidade da Região de Joinville 
- UNIVILLE 

Há de se reconhecer, como bem enfatiza Freitas (2002), que o início da década de 
1980 representou ruptura em relação ao pensamento tecnicista característico dos 

em face à co-responsabilidade social das universidades para com a 
formação docente.  



anos de 1960 e 1970 e foi marcado por um movimento de democratização da 
sociedade que trouxe significativas contribuições para a educação e para a maneira 
de olhar a escola e o trabalho pedagógico, visto que, pôs em evidência as relações 
de determinação existentes entre educação e sociedade e a estreita vinculação 
entre a organização da sociedade, os objetivos da educação e a forma como a 
escola se organiza.  

Entretanto, segundo Freitas (2002), já a década de 1990, denominada "Década da 
Educação", vem na contramão do movimento dos educadores e se coloca em 
consonância com a reorganização do mundo capitalista, deixando para trás 
dimensões importantes que estiveram presentes nos debates dos anos de 1980. 
Essa década constitui-se um marco para os processos de reformas educacionais 
que procuram adequar às políticas de educação no campo da formação nos moldes 
das exigências provocadas pelas transformações capitalistas, com forte influência 
de organismos internacionais na política e economia do país incidindo sobre as 
políticas educacionais.  

Na esteira de todo esse processo de reformas, ações e medidas implementadas 
pelas políticas públicas a partir da década de 1990, estão concepções de educação, 
de formação e de escola que merecem ser discutidas e analisadas quando se 
investiga o trabalho docente. Portanto, discutir formação de professores implica 
levar em conta que as mudanças, tanto sociais, quanto econômicas, provocaram 
transformações nos sistemas de ensino e, também, no mercado de trabalho e no 
perfil dos professores. Elevou-se o número de matrículas no ensino básico e, por 
conseqüência, aumentou o número de vagas para professores e expandiram-se os 
cursos de licenciatura, todavia, essa expansão não necessariamente veio 
acompanhada de um programa de formação qualificada (Campos, 1999).  

A investigação sobre a profissão docente nos meios acadêmicos e instituições de 
pesquisa, principalmente a partir da década de 1990, tem crescido 
consideravelmente, o que favorece o debate com fundamentos em análises 
empíricas e teóricas e, por conseguinte, uma reflexão cada vez mais aprofundada 
sobre o tema.  Entretanto, "as licenciaturas, cursos que habilitam para o exercício 
dessa profissão no país, permanecem, desde sua origem na década de 1930, sem 
alterações significativas em seu modelo" (Pereira, 1999: 110).  

Em virtude desse panorama, vivencia-se nesses últimos anos, um movimento de 
reorganização curricular nos cursos de licenciatura que procura atender às 
demandas contemporâneas exigidas por essas reformas, por isso, entende-se que 
esse projeto de pesquisa pode vir a colaborar com reflexões a respeito das 
concepções presentes no trabalho do professor formador que influencia na 
constituição da profissionalidade dos egressos.  

Há de se considerar que a formação inicial - no nível de graduação - é de suma 
importância para o processo de constituição da profissionalidade docente, visto que, 
esse é um momento ímpar para aprofundamentos diversos, tanto os específicos de 
área, quanto os voltados para discussões mais amplas sobre concepções de mundo, 
de educação e a universidade é um locus 

Por isso, considera-se que esse projeto de pesquisa poderá desvelar possibilidades 
e limites do trabalho do professor formador nas licenciaturas, revelando as 
influências possíveis dessa formação sobre aqueles que ingressam na docência e, 
conseqüentemente, instigar análises que possam contribuir para reflexões a 
respeito da formação pelas licenciaturas no atual contexto. 

privilegiado para o desenvolvimento dessa 
formação. 



Nesse trabalho, especificamente, apresentamos primeiramente algumas reflexões 
sobre o professor formador, posteriormente, apresentamos a configuração da 
pesquisa, os procedimentos iniciais desse grupo de pesquisa e finalizamos com 
algumas considerações provisórias.  

  

O TRABALHO DO PROFESSOR FORMADOR 

O trabalho do professor formador é significativo e, ao mesmo tempo, de suma 
importância na constituição da profissionalidade dos futuros professores. Ao exercer 
sua atividade profissional, o formador influencia diretamente na formação e 
concepção pedagógica do futuro professor, pois não só os conteúdos, mas as 
formas de trabalhá-los e os valores a eles associados atuam como uma espécie de 
modelo na aprendizagem da docência.  

Pesquisar o trabalho do professor formador torna-se relevante, tendo 
em vista o crescente aumento dos cursos de licenciatura e dos 
programas de formação continuada no país. 

A profissionalidade docente é constituída com base nas diversas experiências de 
vida do docente, entre as quais tem peso as acadêmicas e profissionais.  Para 
Sacristán, a profissionalidade docente é vista como:  

A afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o 
conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, 
atitudes e valores que constituem a especificidade de ser 
professor. A discussão sobre a profissionalidade do professor é 
parte integrante do debate sobre os fins e as práticas do sistema 
escolar, remetendo para o tipo de desempenho 

  

e de 
conhecimentos específicos da profissão professor (1995: 65). 

Assim, considera-se que os professores formadores, que trabalham nos cursos de 
licenciatura, são os responsáveis pela formação de professores para atuarem na 
educação infantil, ensino fundamental e médio. Gatti (1991), já no início da década 
de 1990 chamava a atenção sobre o importante papel desses cursos na formação e 
prática dos egressos das licenciaturas. A autora apontava a necessidade de reforçar 
a articulação entre as disciplinas específicas e pedagógicas, ambas vinculadas à 
realidade das escolas.   

O termo formador, para Beillerot (1996), é recente no contexto do trabalho 
docente. O autor destaca que são terminologias do contexto europeu, mas, 
também podem ser compreendidas no contexto brasileiro. O autor esclarece que 
tanto ‘formador' como ‘formação' são termos recentes, pelo menos na França. 
Surgiu no contexto da expansão da educação de adultos no início dos anos de 
1970, quando foi promulgada uma lei que se referia à formação profissional 
permanente. Como a lei mencionava a palavra ‘formação', o termo ‘formador' se 
impôs como decorrência. Cinco anos mais tarde, mesmo sem uma regulamentação 
oficial, toda pessoa que trabalhava com ensino de adultos passou a ser ‘formador'.  



Beillerot (1996: 2) faz uma diferenciação entre o formador de base, que é aquele 
que forma o docente e o formador de formadores, que "é antes de tudo um 
profissional da formação que intervém para formar novos formadores ou para 
aperfeiçoar, atualizar, o formador em exercício".  

Sendo assim, o formador de base é aquele que forma novos professores, ou seja, 
os que lecionam em cursos de Licenciatura, Normal Superior, Pedagogia; enquanto 
que, o formador de formadores, atua na formação daqueles que serão responsáveis 
pela formação de futuros docentes formadores.   

São apresentados por Beillerot três tipos de formadores que, pode-se dizer, 
condizem com a realidade brasileira. O primeiro é o formador ocasional, 
representado pelos assalariados que estão no interior das empresas e que, 
eventualmente, ensinam um colega, ou mesmo, a um grupo de colegas. Um 
exemplo é o engenheiro, quando reúne os colegas para ensinar-lhes o 
funcionamento de uma nova máquina. "Estas formações são ocasionais, já que não 
é o seu ofício. Porém no sistema de produção tem uma grande importância" 
(Beillerot, 1996: 18). Os treinamentos no interior das empresas são constantes e 
os conhecimentos tácitos de um funcionário podem ser transmitidos ao colega de 
maneira natural e/ou espontânea.  

O segundo modelo de formador é representado pelo "responsável pela formação". 
São os indivíduos que trabalham nos departamentos de recursos humanos e/ou 
gestão de pessoas e, desse modo, atuam nos treinamentos dos 
funcionários/colaboradores da empresa. De acordo com as necessidades do 
processo produtivo ou administrativo, essas pessoas realizam o aperfeiçoamento 
dos funcionários/colaboradores.  

O terceiro modelo de formação é aquele reconhecido pelo formador de formadores, 
são "os que animam, formam e fazem uma quantidade de coisas com os adultos 
que não se sabe exatamente como denominar. Uma das principais características 
desta situação foi sua rápida evolução" (Beillerot, 1996: 18). 

Neste sentido, ressalta-se que o termo formador de adultos é recente, visto que, a 
educação de adultos, ultrapassou o entendimento da aprendizagem somente para 
as crianças e jovens. Para Mizukami (2005: 69), os formadores são: 

Todos os profissionais envolvidos nos processos formativos de 
aprendizagem da docência de futuros professores ou daqueles 
que já estão desenvolvendo atividades docentes: os professores 
das disciplinas Práticas de Ensino e Estágio Supervisionado, o 
das disciplinas pedagógicas em geral, os das disciplinas 
específicas de diferentes áreas do conhecimento e os 
profissionais que acolhem os futuros professores. 

O professor formador, quando está realizando sua atividade docente, 
tem uma significativa responsabilidade, seja na formação dos futuros 
professores como na ação dos professores em exercício. Essa 
responsabilidade está intimamente relacionada com a constituição da 
profissionalidade, pois, os professores em formação utilizam-se dos 
modelos, sejam eles positivos ou não, para a sua formação. A 
formação inicial tem como um dos compromissos o preparo dos 
estudantes para assumirem com conhecimento, compromisso e 



virtudes a atividade profissional docente, portanto, não pode deixar 
de lado a responsabilidade pela emancipação do indivíduo. Essa, por 
sua vez, está articulada com a prática pedagógica exercida pelos 
professores formadores. 

É por meio da atividade docente, no processo de aprendizagem, que as estruturas 
cognitivas mais complexas são desenvolvidas. Sendo assim, concorda-se com a 
afirmação de Imbernón (2004: 61) a respeito do papel a ser desempenhado pelas 
instituições formadoras:  

As instituições ou cursos de preparação para a formação inicial 
deveriam ter um papel decisivo na promoção não apenas do 
conhecimento profissional, mas de todos os aspectos da profissão 
docente, comprometendo-se com o contexto e a cultura em que esta 
se desenvolve. Devem ser instituições ‘vivas', promotoras da 
mudança e da inovação. 

O papel do professor formador nos cursos de formação inicial deve se 
pautar no estímulo aos futuros professores para a continuidade dos 
estudos, análises do cotidiano, responsabilidade na educação das 
crianças, jovens e/ou adultos, assim como, na reivindicação de 
melhores condições de trabalho. O respeito pela profissão de 
professor e pelo compromisso com o crescimento social e, 
conseqüentemente cultural do país, necessita ser frisado e elaborado 
no curso de formação inicial. Entende-se, assim como Imbernón que: 

 

A formação inicial é muito importante, já que o conjunto de 
atitudes, valores e funções que os alunos de formação inicial 
conferem à profissão será submetido a uma série de mudanças e 
transformações em consonância com o processo socializador que 
ocorre nessa formação inicial. É ali que se geram determinados 
hábitos que incidirão no exercício da profissão (2004: 55).  

Independentemente se é formação inicial ou formação continuada, o 
trabalho do professor formador deve estimular os futuros docentes ou 
já profissionais, a analisar o cotidiano da sala de aula e discutir com 
seus pares as questões pedagógicas, sociais e políticas. Concorda-se 
com Imbernón (2004: 52), quando este afirma que: 

Uma formação deve propor um processo que dote o professor de 
conhecimentos, habilidades e atitudes para criar profissionais 
reflexivos ou investigadores. O eixo fundamental do currículo de 
formação do professor é o desenvolvimento de instrumentos 
intelectuais para facilitar as capacidades reflexivas sobre a 
própria prática docente, e cuja meta principal é aprender a 
interpretar, compreender e refletir sobre a educação e a 
realidade social de forma comunitária. O caráter ético da 
atividade educativa também adquire relevância. 



  

Formar professores críticos, aptos a analisar o contexto social e a promover o 
desenvolvimento de uma atividade pautada na ética e no respeito aos valores 
culturais e sociais é trabalho do professor formador. Pode-se inferir que, para a 
melhoria do processo educacional do país, há de se investir na formação dos 
professores, pois, é nesta modalidade de ensino que se prepara o futuro professor. 
O professor formador, embora entenda que sua contribuição é valiosa, nem sempre 
a relaciona com a qualidade do trabalho dos professores e/ou novos formadores. 

            Neste sentido, este projeto de pesquisa objetiva conhecer até que ponto os 
cursos de formação inicial, mas especificamente, o trabalho do professor formador 
influencia e, de que modo, na constituição da profissionalidade dos egressos das 
licenciaturas.    

  

A PESQUISA 

Coloca-se como questão norteadora, a seguinte: como o egresso nos cursos de 
licenciatura da UNIVILLE percebe a influência do trabalho do professor formador na 
sua profissionalidade docente? Decorrente desta, pergunta-se ainda: Quais são os 
tipos de influência do professor formador reconhecidos pelos egressos dos cursos 
de licenciatura para a profissionalidade docente? Que características do trabalho do 
professor formador são apontadas pelos egressos das licenciaturas como 
fundamentais para a sua profissionalidade docente?  

A pesquisa, ora apresentada, tem por objetivos conhecer a influência 
do trabalho do professor formador na constituição da 
profissionalidade dos egressos dos cursos de licenciatura da 
UNIVILLE, bem como, identificar os tipos de influência mais 
determinantes na prática pedagógica desses egressos e apontar as 
características do trabalho do professor formador consideradas pelos 
licenciados como fundamentais para a sua prática profissional. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizará como técnica de coleta de dados 
informações obtidas com os egressos, por intermédio de um formulário e de 
entrevista semi-estruturada realizada individualmente. A coleta de dados está 
assim organizada: solicitação à Pró-reitoria de Ensino para obter, junto à Secretaria 
Acadêmica nomes, endereços, números telefônicos de egressos dos cursos de 
licenciatura desde o ano de 2005; contato com cinco egressos por turma que se 
disponibilizem a responder ao formulário e entrevista; exposição do objeto e dos 
objetivos deste estudo e agendamento da data e local para as entrevistas; 
realização das entrevistas e transcrição dos dados.  

A intenção é realizar cinco entrevistas em cada um dos nove cursos de licenciatura 
da universidade, com a expectativa de construir casos específicos para serem 
cruzados e então, atender aos objetivos deste estudo. Os resultados servirão para 
descrever e interpretar como os egressos das licenciaturas identificam os tipos de 
influência em sua profissionalidade, sejam elas de ordem cognitiva, didático-
metodológica, culturais, de valores e mesmo as de caráter interacional 
(estudante/estudante, estudante/professor). Espera-se com essa pesquisa e com 
as análises dela decorrente, contribuir significativamente para as reflexões em 
torno da categoria "trabalho do professor formador".  



   

ETAPAS DO TRABALHO DO GRUPO DE PESQUISA 

O projeto de pesquisa intitulado "a influência do trabalho do professor 
formador na constituição da profissionalidade dos egressos nos cursos de 
licenciatura da UNIVILLE" 

- aprofundamento teórico por meio de estudo, fichamento e socialização sobre 
conceitos relacionados ao tema "trabalho do professor formador": profissionalidade, 
profissionalismo, profissionismo, profissionalização.  

é um dentre quatro projetos que compõem o 
Programa Institucional de Educação daquela universidade e foi iniciado em 
setembro de 2008.  As pesquisadoras responsáveis organizaram um plano de 
trabalho a ser desenvolvido durante três anos: 

- construção e validação do instrumento de pesquisa com aplicação de uma 
entrevista piloto.  

- levantamento dos egressos das licenciaturas na secretaria acadêmica entre os 
anos de 2005 e 2007 para contato telefônico e convite para participarem da 
pesquisa.   

- realização das entrevistas com os egressos que se disponibilizaram a participar da 
pesquisa.  

- análise dos dados por curso de licenciatura.  

- análise comparativa entre as licenciaturas da UNIVILLE.  

- socialização, por meio de seminários, dos resultados da pesquisa com professores 
formadores e áreas responsáveis pela formação continuada de professores na 
universidade.  

- Elaboração do relatório final da pesquisa.  

-Divulgação dos dados da pesquisa em revistas e/ou eventos científicos.  

Outras ações estão incorporadas a essas apresentadas no cronograma de trabalho, 
como por exemplo, a participação de três bolsistas (estudantes da própria 
universidade), que se engajaram no projeto e desenvolvem três pesquisas 
correlacionadas: "A constituição da profissionalidade docente"; "As tendências da 
pesquisa sobre a formação de professores na Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED" e "O estado da arte sobre a formação 
de professor no Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - ENDIPE"[1].  

O grupo encontra-se, no momento, fazendo reflexões sobre os conceitos de 
profissionalização, profissionalidade, profissionalismo e profissionismo. Esse estudo 
ainda está em andamento, mas já aponta para alguns indícios, como por exemplo, 
se há uma discussão/preocupação em torno desses conceitos por vários estudiosos 
da área de formação de professores é porque se pode estar diante de um processo 
de desprofissionalização (Ramalho et al., 2004) que se relaciona com as condições 
de trabalho do professor, o processo histórico e social da profissão, dentre outros 
aspectos.  



            Outro indício presente nessas discussões é a tomada de consciência sobre 
a complexidade da formação do professor que é transpassada por dimensões 
históricas, pedagógicas, políticas, sociais, dentre outras.  Isto implica na 
compreensão da profissionalização como um conceito que engloba dialeticamente 
duas facetas: a individual/profissionalidade e a coletiva/profissionalismo. Nessa 
perspectiva, concebe-se o ser professor como um sujeito que se constitui de forma 
individual (profissionalidade) e concomitantemente no processo coletivo da 
profissão (profissionalismo).  

  

  

CONSIDERAÇÕES 

Nesse trabalho buscou-se explicitar a trajetória inicial de um grupo de pesquisa que 
visa com as análises dela decorrente, contribuir significativamente para as reflexões 
em torno da categoria "trabalho do professor formador".  

Tem-se consciência do quanto é complexa essa tarefa, todavia, decidiu-se por esse 
caminho por saber da real necessidade de discutir os tipos de influência do 
professor formador e as características do trabalho desse professor apontadas por 
egressos. 

Essa pesquisa, portanto, põem-se esse desafio: contribuir para a reflexão do 
trabalho do professor formador na constituição da profissionalidade docente dos 
egressos nos cursos de licenciatura.  
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[1] Thaise Juliane Corrêa, Lucimar Gislene Guesser e Priscila Jocham Bahiense, 
respectivamente.  


