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Resumo: O presente artigo tem como objeto de estudo as diferentes concepções acerca da formação
da identidade docente de alunos-licenciandos/alunas-licenciandas e as respectivas implicações na
formação inicial. Trata-se de uma investigação qualitativa e descritiva que buscou como estratégia
metodológica a análise das publicações no GT8 de Formação de Professores da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) desde 2015, tendo em vista o marco da
Resolução 02/2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores/as. Os resultados apresentam que a constituição identitária dos/as professores/as se
caracterizam como processo multifacetado, dinâmico, inconclusivo e com muitas tensões quando se
trata de se identificar na profissão docente.

Palavras-chave: identidade docente; formação inicial; professor; licenciatura.

Abstract: This article has as object of study the different conceptions about the formation of the
teaching identity of the undergraduate students and their implications in the initial formation. This is
a qualitative and descriptive research that sought as a methodological strategy the analysis of
publications in the Teacher Training WG8 of the National Association of Graduate Studies and
Research in Education (ANPEd) from 2015, in view of the framework of Resolution 02/2015 which
defines the National Curriculum Guidelines for Teacher Training. The results show that the identity
constitution of teachers is characterized as a multifaceted, dynamic, inconclusive and with many
tensions when it comes to identifying in the teaching profession.

Keyword: teaching identity; Initial formation; teacher; graduation.

Resumen: Este artículo tiene como objeto de estudio las diferentes concepciones sobre la formación
de la identidad docente de los estudiantes de pregrado y sus implicaciones en la formación inicial.
Esta es una investigación cualitativa y descriptiva que buscó como estrategia metodológica el
análisis de publicaciones en el GT08 de Formação de Professores de la Asociación Nacional de
Estudios de Posgrado e Investigación en Educación (ANPEd) desde 2015, en vista del marco de la
Resolución 02/2015 que define las Directrices Curriculares Nacionales para la Formación del
Profesorado. Los resultados muestran que la constitución de la identidad docente se caracteriza por
ser un proceso multifacético, dinámico, inacabado y con muchas tensiones a la hora de identificarse
en la profesión docente.

Palabras clave: identidad docente; formación inicial; profesor; profesorado.
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1. Tensões Identitárias e a Formação Inicial: considerações iniciais
A articulação entre a formação e a constante ressignificação da identidade do professor perpassam
por múltiplos e variados contextos. Desde o primeiro contato com os cotidianos escolares até a
oficialização da matrícula em um curso de graduação cuja habilitação seja a licenciatura,
caracterizado pelos autores deste trabalho como marco identificador e/ou validador das ações já
desempenhadas, o sujeito, intrinsecamente, encontra-se presente no processo contínuo e inconclusivo
da formação docente.

As discussões acerca das tensões na formação inicial dos professores no Brasil são urgentes, com
destaque para a temática sobre identidade docente, especialmente em um contexto no qual a
profissão professor é tão atacada e desvalorizada. Entretanto, temos o compromisso social de
incentivar e encorajar novos profissionais para atuar na docência de forma engajada e comprometida
com a formação cidadã, humana e crítica dos sujeitos, uma vez que defendemos que assumir o
magistério e se autoafirmar como professor/a é um passo decisivo para a construção da identidade
docente.

Segundo Veiga (2008, p. 18) “a identidade docente é uma construção que permeia a vida profissional
desde o momento de escolha da profissão, passando pela formação inicial e pelos diferentes espaços
institucionais onde se desenvolve a profissão”. A formação, terminantemente marcada pelas
experiências ao qual o profissional professor vivencia, principalmente durante a sua formação inicial,
configura-se como campo fundamental para a constante ação-reflexão-ação do professor enquanto
ser consciente da sua prática e campo de atuação.

Na concepção de Pimenta (2010, p. 11) “a atividade docente vem se modificando em decorrência de
transformações nas concepções de escola e nas formas de construção do saber, resultando na
necessidade de se repensar a intervenção pedagógico-didática na prática escolar”. Tais mudanças
devem ocorrer sempre que necessário e em atendimento às necessidades formativas de todos os
envolvidos no processo de ensinar e de aprender.

Ao refletirmos sobre os campos de atuação dos profissionais licenciandos/as e, em especial,
dirigirmos nosso olhar para a escola do século XXI sendo essa composta por múltiplos perfis
escolares, corroborando as transformações ocorridas nesse espaço em decorrência dos avanços
tecnológicos digitais, a estruturação dos conteúdos abordados e as práticas pedagógicas necessitam
se adequar aos perfis e necessidades formativas dos alunos.

Autores como Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 62) nos alertam que as transformações
contemporâneas “forçam a escola a mudar suas práticas por causa do avanço tecnológico dos meios
de comunicação e da introdução da informática” além de que “[...] induzem alteração na atitude do
professor e no trabalho docente” (ibidem, loc. cit.). Contudo, apenas a mudança superficial das
práticas não atende às reais necessidades do contexto social e cultural, isto significa que uma
pseudomudança não é capaz de cumprir o papel da formação crítica e criativa dos sujeitos. E nesse
sentido também é que falamos de construir a identidade docente, sem necessariamente admitir
termos como professor tecnológico, professor atualizado, professor contemporâneo ou qualquer outra
denominação adjetivada para se referir ao profissional docente.

Utilizamos como referencial teórico principal desta investigação a Resolução 02/2015 a qual define
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para
a formação continuada. Trata-se de direcionamentos gerais acerca da formação inicial e continuada
de professores/as para atuação na Educação Básica.

A Resolução 02/2015 é composta por oito capítulos e 25 artigos que dispõe sobre princípios
formativos para a formação de profissionais da Educação desde a formação inicial à formação
continuada, sem esquecer da discussão acerca da carreira docente e valorização do magistério. É um
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importante documento que trata da organização e regulamentação da profissão docente. Assim, cada
capítulo da Resolução traz as seguintes especificidades:

• Capítulo I Das Disposições Gerais
• Capítulo II Formação dos Profissionais do Magistério para Educação Básica: Base Comum

Nacional
• Capítulo III Do(a) Egresso(a) da Formação Inicial e Continuada
• Capítulo IV Da Formação Inicial do Magistério da Educação Básica em Nível Superior
• Capítulo V Da Formação Inicial do Magistério da Educação Básica em Nível Superior:

Estrutura e Currículo
• Capítulo VI Da Formação Continuada dos Profissionais do Magistério
• Capítulo VII Dos Profissionais do Magistério e sua Valorização
• Capítulo VIII Das Disposições Transitórias

Acerca da formação inicial de docentes, a referida Resolução 02/2015 contempla três artigos
especialmente importantes (Artigos 3º, 7º e 13º) e, que trazemos na íntegra, para destacar o
significado de formação e também o que se espera do/a profissional formado/a.

O Artigo 3º, parágrafo 3º apresenta o seguinte entendimento sobre formação docente:

§ 3º A formação docente inicial e continuada para a educação básica constitui
processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da
qualidade social da educação e à valorização profissional, devendo ser
assumida em regime de colaboração pelos entes federados nos respectivos
sistemas de ensino e desenvolvida pelas instituições de educação
credenciadas (BRASIL, 2015, p. 3)

Ao propor a formação como processo dinâmico, o documento ressalta a potência da formação que
não fica enclausurada em um modelo fixo composto de atividades repetitivas e técnicas. Trata-se de
uma possibilidade de formação comprometida com a melhoria da qualidade da Educação, ressaltando
a valorização do/a profissional professor/a.

Em complementação a essa defesa pela Educação, o Artigo 7º trata do perfil do/a egresso/a do/a
licenciado/a (futuro/a professor/a):

Art. 7º O(A) egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um
repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de
conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do
percurso formativo vivenciado cuja consolidação virá do seu exercício
profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade,
contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e
sensibilidade afetiva e estética (BRASIL, 2015, p. 7).

Apesar do documento não se referir à questão da identidade, ao descrever o perfil dos
estudantes-egressos dos cursos de formação de professores/as, o Artigo 7º basicamente faz uma
listagem das características imprescindíveis para que esse/a profissional do ensino possa contribuir
com um trabalho comprometido com a formação cidadã nas instituições escolares. Trata-se de um/a
profissional docente que teve uma formação fundamentada em princípios éticos, estéticos,
interdisciplinares, capazes de contribuir para aquela qualidade da Educação que estamos sempre em
defesa.

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica
em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas
especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento
e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e
multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação
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para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica,
incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos
escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico,
tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de base
comum nacional das orientações curriculares (BRASIL, 2015, p. 11).

O Artigo 13º apresenta os objetivos dos cursos de formação inicial de professores para a Educação
Básica (cursos de licenciatura) e ressalta a importância do desenvolvimento de atividades
envolvendo os conhecimentos e saberes, integrando-os no exercício da profissão docente. É
pertinente salientar que os cursos de licenciatura necessitam contemplar espaços onde os/as
professores/as que ali se encontram em formação possam compreender a importância do papel
docente, os contextos dinâmico e permanentes ressignificações das práticas envolvidas na Educação.

Foi nesse sentido que buscamos olhar os reflexos desta Resolução com as discussões em torno da
temática da formação no GT08 de Formação de Professores da ANPEd, uma vez que é um espaço
político-educacional que traz importantes contribuições para a área de Formação dos/as profissionais
do ensino. Na mesma linha, autores como Nóvoa (2009), Silva (2011) e Gatti (2013-2014) têm se
dedicado a estudar sobre a formação de professores/as e a qualidade dessas formações nas
instituições que oferecem cursos de licenciaturas. As discussões têm apontado a fragmentação do
processo formativo de um lado e, a falta de reconhecimento desses/as futuros/as profissionais da
educação enquanto docentes. É neste sentido que o presente texto problematiza acerca da identidade
dos/as estudantes das licenciaturas.

1. Investigação e Representação da Identidade Docente
No que concerne à discussão de identidade docente, buscamos dialogar com as produções do grupo
de pesquisadores dos programas de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade e em Educação,
alocados na Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus Rio Claro, na qual defende-se que a
“identidade docente é dinâmica e tem relação direta com o contexto social no qual se está inserido”
(IZA et al., 2014, p. 274). Nesse aspecto, não há como discutirmos a questão da identidade docente
sem considerar o contexto social atual que desvaloriza e desqualifica o papel do/a professor/a. Desse
modo, não se trata apenas de teorizarmos acerca do tema, mas de fazermos enfrentamentos em defesa
da profissão docente e da carreira do magistério duramente atacada nos últimos governos.

Concordamos que a identidade é “um processo de construção social de um sujeito historicamente
situado” (IZA et al., 2014, p. 275). Sendo uma construção social é também, por natureza, decorrente
da cultura e da história. Se estamos tratando de identidade docente, então, o que está em pauta é o
entendimento de como o/a profissional do ensino se constitui e porque se constitui professor/a. Quais
motivações, histórias de vida e sonhos estão ligados à decisão de ser professor/a, construir saberes e
fazeres da profissão docente.

Desse modo, buscamos investigar como ocorre a construção da identidade docente dos/as
professores/as em formação inicial em cursos de licenciatura?

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa se configura em analisar a construção da identidade docente
dos/as professores/as durante o percurso da formação inicial nos cursos de licenciatura no Brasil.
Embora não se pretenda apresentar respostas para justificar se os/as estudantes-licenciandos/as se
reconhecem como professores/as, buscaremos elementos para problematizarmos acerca de fatores
que podem influenciar na decisão de ser/fazer docente.

Para a concretização dessa análise, utilizamos como referencial as duas últimas edições das reuniões
científicas nacionais da ANPEd que ocorreram em meio ao cenário político da promulgação da
Resolução 02/2015. A justificativa para esse recorte tempo-espaço ocorreu porque consideramos esse
documento um marco influenciador das discussões no maior evento nacional voltado para a
Educação no Brasil. Desse modo, foram analisadas os artigos publicados no GT08 de Formação de
Professores, especificamente as edições de 2015 e 2017. Isso não significa que nos Grupos de
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Trabalho da ANPEd (GTs 02 a 24) não tenham focado alguma discussão acerca da identidade
docente. Contudo, optamos por realizarmos a pesquisa apenas no GT08 porque trata da
especificidade da formação docente.

A seleção das publicações nos GTs foi realizada a partir do uso de descritores relacionados ao nosso
objeto e inquietação de pesquisa. Decidimos utilizar apenas os trabalhos completos publicados nos
Anais das Reuniões Nacional da ANPEd nos anos de 2015 e 2017.

• Em 2015 foi realizada em São Luís/MA com o tema geral: “PNE: Tensões e perspectivas para
a educação pública brasileira” e o GT08 publicou 23 artigos completos.

• Em 2017 foi realizada em Florianópolis/SC com o tema geral “Democracia em risco: a
pesquisa e a pós-graduação em contexto de resistência”, o GT08 publicou 31 artigos
completos.

Realizamos as leituras dos títulos, resumos e as introduções das 54 produções científicas, referentes
aos artigos publicados nas edições de 2015 e 2017 e, na etapa de busca, filtramos quatro artigos
completos a partir dos descritores “identidade” e “identidade docente”. As discussões acerca da
formação e da identidade serão aprofundadas ao longo deste trabalho, não com a intenção de
sinalizar verdades sobre as potencialidades ou fragilidades das instituições responsáveis pela
formação de professores/as, mas com o propósito de reunir elementos para dialogarmos e refletirmos
sobre o tornar-se professor/a e as condições de permanência na profissão.

1. Formação de Professores e as Ressignificações Identitárias
A constituição identitária de professores/as se caracteriza como processo multifacetado, dinâmico e
inconclusivo, sendo esse construído pelas experiências ao longo da trajetória pessoal e profissional
do sujeito. Isso implica o reconhecimento das vivências enquanto estudante da Educação Básica e do
Ensino Superior tendo em vista os anos dedicados à experiência de formação cidadã e profissional,
respectivamente. Nesse sentido, os saberes construídos historicamente fazem parte da formação da
identidade docente.

Apesar das discussões acerca da formação não serem antigas, o que torna atual, evidente, urgente e
necessária na pauta de discussões das políticas de formação de professores/as é a promulgação da
Resolução 02/2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda
licenciatura) e para a formação continuada. Essa é a justificativa para retomarmos a discussão do
tema proposto e analisarmos como foi pautada a discussão da identidade docente nas publicações
presentes na maior reunião científica da Educação: ANPEd.

Um ponto primordial que não deve ser esquecido é o desafio constante no processo formativo que
contemple práticas para promoção do sujeito autônomo, crítico, criativo e emancipado. Com tais
características, o sujeito poderá criticizar o seu próprio processo formativo, buscando a superação das
tensões enfrentadas ao longo da formação docente. Não é demais ressaltar que estamos falando
dos/as estudantes das Licenciaturas. Acerca disso, vale destacar:

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição ao
processo de humanização dos alunos historicamente situados, espera-se da
licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes
e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus
saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino
como prática social lhes coloca no cotidiano (PIMENTA, 1996, p. 75).

A autora chama a atenção para alguns princípios da formação que são indispensáveis para a
construção de um ser mais humanizado, mais ético e mais comprometido com as questões sociais do
nosso tempo-espaço. Significa que não é só o conhecimento técnico e pedagógico que fazem o
profissional do ensino, mas também há a dimensão do afeto, da criatividade, configurando assim a
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identidade como algo necessariamente mutável e contínuo, com transformações que influenciam
diretamente o/a profissional em formação.

Vale dizer que López (2012, p. 110) apresenta a dialética entre o compromisso profissional e o
reconhecimento social dos/as professores/as a partir do processo pessoal de aprendizado da profissão
docente com os demais colegas que compartilham a mesma profissão e com o mundo descrevendo
que “o compromisso pessoal e profissional com a docência se configura como um aspecto relevante
para a construção identitária [...]”. Isto porque há um investimento pessoal nos estudos e no tempo
dedicado à construção do conhecimento que são determinantes para a formação e carreira docente.

Ao analisarmos as publicações (trabalhos completos) referentes às reuniões científicas da ANPEd em
suas edições nacionais, especificamente no GT08 de Formação de Professores, os termos
“identidade” e “identidade docente” constam em 03 publicações na edição de 2015 e 01 publicação
na edição de 2017. Apesar de saber da importância dos 23 Grupos de Trabalhos da ANPEd, fizemos
o enfoque no GT08 em decorrência da relação com o tema central da nossa pesquisa que é formação
de professores/as e identidade docente.

• Na edição de 2015 foram publicados os artigos intitulados:
◦ “Do Outro que me constitui: o PROINFANTIL e a construção da identidade docente”

escrito por Flávia Miller Naethe Motta (UFRRJ) e Isabela Lacerda Queiroz (UFRRJ
/UNESA);

◦ “Tendências e Implicações da Formação Continuada para a Identidade Profissional
Docente Universitária” da Maria da Conceição Carrilho de Aguiar (UFPE);

◦ “Formação de Professores nos Institutos Federais: uma identidade por construir” de
autoria de Angela Flach (IFRS) e Mari Margarete dos Santos Forster (UNISINOS).

• Na edição de 2017, o artigo analisado teve como título:
◦ “Formação de Professores do Ensino Superior e Identidade Profissional Docente”, de

autoria de Raquel Antunes Scartezini (UnB).
O artigo publicado em 2015 e intitulado “Do Outro que me constitui: o PROINFANTIL e a
construção da identidade docente” apresentou uma análise do programa de formação inicial para
professores/as em Exercício na Educação Infantil - PROINFANTIL, que ocorreu na rede pública
municipal de ensino em alguns municípios do Rio de Janeiro no período de 2009 à 2011.

No trabalho supracitado Motta e Queiroz (2015) discute que a identidade dos profissionais em
formação inicial é constituída pelo resultado das interações do indivíduo com a sociedade.
Consideram, especialmente, a articulação dos saberes e práticas específicas desde a Educação
Infantil, bem como o estabelecimento das relações interpessoais na dimensão prática da ação
docente, de modo a se configurar como elemento potencializador para a constituição do/a
profissional professor/a.

No artigo intitulado “Tendências e Implicações da Formação Continuada para a Identidade
Profissional Docente Universitárias”, Aguiar (2015) apresenta reflexões do processo formativo,
articulado com a construção dos saberes profissionais e suas influências para o/a docente com o
destaque para as influências do contexto sociopolítico com análise das contribuições da Educação
dos séculos XX e XXI. Utilizamos esse trabalho para análise porque a autora defende que a
identidade docente perpassa a vida profissional do/a professor/a, desde a escolha da profissão,
perpassando pela formação inicial na licenciatura e atuação docente, ou seja, a identidade docente
não é exclusiva do/a profissional formado/a, mas é constituída no processo de formação dos/as
licenciandos/as.

Em termos gerais, a discussão proposta nos artigos de Motta e Queiroz (2015) e Aguiar (2015)
trazem uma conceituação sobre a identidade como resultado das interações sociais, portanto,
destacando os saberes e as práticas dos/as professores/as como elementos constituintes da identidade.
Nesse sentido, o contexto sociopolítico é um influenciador direto para a tomada de decisões para
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ser/fazer professor/a e a constituição da identidade docente.

Na mesma linha, o trabalho intitulado “Formação de Professores nos Institutos Federais: uma
identidade por construir”, as autoras Flach e Forster (2015) falam sobre a constituição identitária a
partir de características para a profissionalização do/a professor/a, apresentando ainda as
especificidades dispostas nos cursos de formação, especialmente focando os componentes
curriculares dos projetos pedagógicos, com ênfase na discussão e desenvolvimento de práticas que
possibilitem aos sujeitos uma formação docente crítica e reflexiva.

O trabalho de Scartezini (2017) trata da identidade docente do/a professor/a universitário. E, apesar
deste não ser o foco das nossas discussões, analisamos as três dimensões que a autora descreve:
“representações e percepções acerca de seus papéis acadêmicos; concepções sobre o que significa
ensinar, aprender e avaliar sua matéria; e os sentimentos relacionados às suas funções”
(SCARTEZINI, 2017, p. 1). Esse modo de percepção docente, segundo a autora, emerge de tensões
que podem ser provenientes da complexidade da formação.

Ao longo dos quatro artigos, as discussões sobre a identidade docente envolvem aspectos
fundamentais do ser/fazer/constituir profissional professor/a que não ocorre numa formação linear,
mas no processo dialético de construção de saberes e fazeres da docência, tão necessários para a
constituição identitária do/a professor/a. É neste sentido que ressaltamos a importância dos cursos de
formação proporcionarem vivências e práticas que permitam aos licenciandos/as experienciar os
mais diversos campos de atuação da Educação Básica.

Ao analisarmos as discussões e concepções apresentadas nas publicações, torna-se necessário
apresentarmos a discussão sobre identidade profissional dos/as professores/as a partir do
entendimento como:

[…] uma construção social marcada por múltiplos fatores que interagem
entre si, resultando numa série de representações que os docentes fazem de si
mesmos e de suas funções, estabelecendo, consciente ou inconscientemente,
negociações das quais certamente fazem parte de suas histórias de vida, suas
condições concretas de trabalho, o imaginário recorrente acerca dessa
profissão […] (GARCIA; HYPÓLITO; VIEIRA, 2005, p. 54-55)

A esse respeito, os autores estão alertando para a importância do reconhecer-se como docente e da
necessidade de fazer a reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido ou que poderá desenvolver.
Nesse caminho, não se deve deixar de considerar as condições materiais do trabalho que também
influenciam na tomada de decisões para a escolha da profissão. Como tornar a carreira docente uma
primeira opção, tendo em vista os/as estudantes de Licenciatura, apesar de terem passado por várias
experiências na Educação Básica (como alunos/as) só se dão conta do contexto real da sala de aula
quando vivenciam a experiência do Estágio Supervisionado na Graduação? Como encorajar estes/as
futuros profissionais da Educação para que enfrentam essa realidade e contribuam para a
transformação de tais contextos?

Veiga (2009, p. 25) ao apresentar a docência como atividade profissional e analisar os avanços no
campo da docência destaca que a formação dos/as professores/as necessita permear na
reconfiguração dos saberes, buscando assim “superar dicotomias entre o conhecimento científico e
senso comum”. A autora ainda afirma que a formação assume, portanto, “uma posição de
inacabamento, vinculada a história de vida dos sujeitos em permanente processo de construção
humana, proporcionando sua preparação profissional” (VEIGA, 2009, p. 26).

A formação inicial de professores/as deverá ser ancorada em princípios que ultrapassem a visão do/a
professor/a técnico/a que aprende metodologias e práticas que devem ser utilizadas como se fosse um
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manual de instruções que têm conhecimentos e habilidades científicos e/ou pedagógicos para solução
de problemas.

Importante ressaltar as dimensões e princípios que defendemos como importantes para a formação
docente:

• Ancora-se na perspectiva crítico-emancipadora e na práxis que envolvem desde a seleção de
teóricos que tratam da formação de professores/as até as ações concretas pautadas em teorias;

• Negociação das ações que orientam o processo formativo – sempre em coletividade e
colaboração dos pares;

• Comprometimento com o desenvolvimento humano e profissional docente envolto pelo
esforço para constituição de si como ser autêntico, autônomo e intelectual.

Somado a esses princípios formativos, deseja-se que as dimensões sejam focadas na:

• Compreensão do papel docente para a formação das crianças, adolescentes, jovens, adultos e
idosos de forma a contribuir para o seu desenvolvimento nas dimensões afetiva, emocional,
fi&769;sica, intelectual e social do sujeito;

• Identificação das questo&771;es e problemas socioculturais e educacionais, com postura
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir
para a superac&807;a&771;o de excluso&771;es sociais, por condição de deficiência,
e&769;tnico-raciais, econo&770;micas, culturais, religiosas, poli&769;ticas, de ge&770;nero,
sexuais e outras;

• Reconhecimento da diversidade como elemento intrínseco e propor situações de aprendizagem
aos estudantes, considerando as diferenc&807;as de ritmos e formas de aprendizagem
decorrentes ou não de deficiência, natureza ambiental-ecolo&769;gica, e&769;tnico-raciais, de
ge&770;neros e sexualidades, faixas geracionais, classes sociais, religio&771;es, necessidades
educacionais especiais, entre outras;

• Domínio dos conteúdos específicos, pedagógicos e das abordagens
teo&769;rico-metodolo&769;gicas do ensino adequadas a&768;s diferentes etapas e
Modalidades da Educação Básica;

• Reconhecimento e respeito as manifestações e necessidades físicas, cognitivas, afetivas do
público com o qual atua (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso) nas suas relações
individuais e coletivas, promovendo relações de cooperação entre a instituição educativa, a
família e a comunidade;

• Atuação na gestão e organização das instituições, planejando, desenvolvendo, acompanhando
e avaliando políticas, projetos e programas.

• Participação da gestão das instituições escolares e não escolares de modo a contribuir para
elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico, em prol da aprendizagem de sujeitos em formação nas diversas etapas, em
diversos níveis e modalidades do processo educativo;

• Desenvolvimento de pesquisas e atividades outras que fomentem a produção e o
compartilhamento do conhecimento científico e tecnológico no campo educacional;

• Formação voltada para a dimensão cultural, estética, afetiva e política dos sujeitos envolvidos.
Com essas dimensões apresentadas, novas ressignificações tornam-se necessárias ao processo
contínuo de construção identitária docente, inspirados pelo horizonte da formação humana,
participativa, inclusiva e contextualizadas as mais diversas histórias de vida dos profissionais
envolvidos.

Ademais, a formação de professores/as não ocorre apenas em decorrência dos anos frequentando um
curso superior, em três quatro ou cinco anos de faculdade. O processo é contínuo de
desenvolvimento pessoal e profissional. Assim, não se pode dizer que o acúmulo de cursos, técnicas
e conhecimentos é que formam o/a profissional, mas seu investimento diário em leituras, reflexões,
compartilhamento de saberes com os pares.
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A formação do professor, por sua vez, dar-se-á pela observação e tentativa de
reprodução dessa prática modelar; como um aprendiz que aprende o saber
acumulado. Essa perspectiva está ligada a uma concepção de professor que
não valoriza sua formação intelectual, reduzindo a atividade docente apenas a
um fazer, que será bem sucedido quanto mais se aproximar dos modelos que
observou. Por isso, gera o conformismo, é conservadora de hábitos, ideias,
valores, comportamentos pessoais e sociais legitimados pela cultura
institucional dominante (PIMENTA; LIMA, 2006, p. 08).

As autoras sinalizam que o/a professor/a não pode e não deve ser um/a reprodutor/a de
conhecimentos, mas deve sobretudo ser provocador/a, investigador/a, transformador/a da realidade
sociocultural. O/a professor/a é um/a profissional do ensino que tem o compromisso de formar
pessoas para a vida e para o trabalho.

A identidade docente parte de construto sociohistórico que, ao refletirmos acerca da formação de
professores/as, Franco (2012) nos alerta sobre a distanciamento entre o fazer pedagógico e a própria
concepção de se formar professor/a, tendo por consequente concepções equivocadas sobre a atuação
docente, reduzindo-a em atividades de “[...] reprodução de ações mecânicas, pouco refletidas”
(FRANCO, 2012, p. 184). Então, vale destacar a importância de uma formação crítica e reflexiva que
problematiza as questões do nosso tempo, buscando romper paradigmas e propor transformações
sociohistórico e culturais.

Os autores Tardif e Lessard (2014, p. 08) evidenciam que a “evolução da sociedade, cada vez mais
rápida e de aparência caótica, repercute diretamente no ensino, transformando tanto as condições de
acesso à profissão quanto o seu exercício [...] e sua identidade profissional”. Por isso é importante
discutirmos e apresentarmos possibilidades de formação docente que promovam práticas cidadãs
inclusivas, emancipatórias e autônomas.

Vale dizer que não podemos discutir a formação sem sinalizar e alertar para as condições materiais
de trabalho, valorização da carreira docente, remuneração e jornada de trabalho, precarização do
trabalho docente, uma vez que isso pode tornar-se motivo de desinteresse e até desinvestimento na
formação e na construção de identidade docente ou o que se pode chamar de crise da identidade
docente (NÓVOA, 1991).

Para não cairmos na armadilha da crise de identidade, nos afastamos da concepção da formação
meramente reprodutora de situações pedagógicas caracterizadas pela manutenção das discrepâncias
sociais, da relação oprimido-opressor (FREIRE, 2011) e de todas as mazelas socioculturais que
sempre estiveram presentes no contexto educacional. Trata-se então do fortalecimento da questão
identitária e da valorização de ações dialógicas entre estudante e professor/a, principalmente nos
ambientes escolares, possibilitando assim troca de experiências na trajetória pessoal e profissional.

1. Considerações Finais
Ao refletirmos a perspectiva de reconhecimento social com a formação de professores, torna-se
necessário a proposição de investigações acerca dos princípios que fundamentam a construção dos
projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura. Aliado a esses aspectos, deve-se considerar as
condições materiais da formação, o investimento e o retorno financeiro também ao qual se vincula o
investimento na formação docente. Ora, por mais desvalorizada que aparenta a profissão docente,
temos que reconhecer que é essa profissão que forma todos os demais profissionais com dignidade,
respeito, ética, criticidade, criatividade e conhecimentos necessários para as transformações sociais.

No cenário social contemporâneo, a formação docente encontra-se constantemente confrontada pelos
sujeitos envolvidos, em especial nos ambientes de atuação dos profissionais dos cursos de
licenciatura no Brasil. A escola, sendo um dos principais campos desses profissionais é marcada por
tensões e dilemas, tais como a afirmação da profissão escolhida, transformações das posturas no
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exercício da docência e ressignificações da constituição da identidade que podem até provocar a crise
da identidade docente, como já foi sinalizado.

A relação que estabelecemos entre a Resolução 02/2015 e as publicações sobre identidade docente
no GT08 da ANPEd podem ser resumidas da seguinte maneira: i) defesa da formação inicial como
lócus do conhecimento pedagógico, interdisciplinar e específico; ii) formação amparada em valores
éticos, estéticos e políticos; iii) compromisso social com a formação cidadã; iv) valorização do
profissional da educação; v) autoafirmação da profissão docente como expressão da construção de
conhecimentos e transformação de realidades sociais.

Em linhas gerais, após análise dos artigos publicados nas reuniões nacionais científicas da ANPEd
dos anos de 2017 e 2015, foi evidenciado que a identidade docente é fruto das construções sociais,
culturais e das relações humanas. O contexto atual pode ser determinante para que os futuros/as
profissionais da educação tomem decisões de ser/fazer/constituir-se professor/a. A começar da
escolha pela Licenciatura como primeira opção de curso para formação e atuação.

A identidade é ressignificada a partir dos saberes e fazeres, mas não é construída apenas nesses
pilares. Faz-se necessário ressaltar isso para não cairmos na armadilha da formação aligeirada com
enfoque no ensino técnico, propedêutico e tradicional que exige do sujeito competências para
atuação no mercado de trabalho tão somente.

O compromisso do GT08 da ANPEd é de fundamental importância para as discussões sobre o
enfrentamento das tensões encontradas no processo formativo seja em nível de graduação ou
pós-graduação. Arriscaríamos dizer que esse GT representa um “pacto” pela formação de boa
qualidade, preferencialmente gratuita, democrática, autônoma e crítico-emancipatória.

Este trabalho não teve a intenção de trazer respostas para questionamentos amplos, mas traçar um
olhar sobre o tema da identidade docente e a importância da formação de professores/as nas
licenciaturas, especificamente à luz da Resolução 02/2015. Fica aqui a provocação para que outros
trabalhos ampliem essa pesquisa, investigando quais mudanças ocorreram (se ocorreram) nos cursos
de licenciaturas deste país que pudessem ter relação com as questões da identidade docente.
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