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Resumo: O presente artigo teve como objetivo uma reflexão dos processos de constituição da 

docência do professor bacharel no Ensino Superior. É fruto de uma pesquisa de caráter 

qualitativo, desenvolvida na Universidade do Estado de Minas Gerais. O objeto de estudo 

foram os docentes bacharéis, atuantes em quatro cursos, na Universidade do Estado de Minas 

Gerais-UEMG, Unidade de Frutal.  Buscamos uma diversidade de enfoques com o objetivo 

de evidenciar se existem relações entre a formação inicial e o aprendizado da docência no 

Ensino Superior, envolvendo a tessitura da identidade profissional, a constituição dos saberes, 

das competências, enfim, a formação docente, como componente essencial ao seu 

desenvolvimento profissional. Utilizamos um repertório rico de autores que corroboram com 

o tema e discutem a formação docente, a prática pedagógica e as competências necessárias ao 

professor e, como instrumentos, um questionário de identificação e através dele selecionamos 

professores para as entrevistas semiestruturadas. Como resultados principais, à luz das 

análises empreendidas, observamos que o professor, no início de suas carreiras, recorre aos 

saberes oriundos de sua formação inicial, de experiências vivenciadas durante este trajeto e 

sofre influências de professores que consideraram capacitados e especiais. Embora a maioria 

dos entrevistados, afirmaram ter sofrido problemas de ordem pedagógica, no início da 

docência, não se limitaram a eles, para se definirem como professores. Alguns relatos da 

pesquisa caracterizam certa desmotivação do professor, em relação às exigências curriculares 

e institucionais. Declaram que realmente tiveram uma formação mais teórica que prática, 

embora, notamos que a maior dificuldade encontrada foi na migração profissional/professor. 

Todavia, apesar da “angústia” sofrida nessa migração, conseguiram superar as dificuldades 

iniciais. Constatamos que a identidade pessoal e profissional, se desenvolve na teia de 

relações que vão se estabelecendo em seu desenvolvimento profissional, o que inclui a 

formação inicial, as experiências pedagógicas adquiridas, vivências familiares, espaços 

educacionais e sociais. Confirmamos a hipótese de que existem relações entre a formação 

inicial e o aprendizado da docência no Ensino Superior em que, o conhecimento do conteúdo 

é fator primordial e estruturador. Existe uma grande expectativa dos entrevistados em relação 

à Instituição, como lócus de formação. Ademais, consideramos que a opção pela docência 

trouxe implicações na vida desses professores, principalmente porque propiciaram 

convicções, novos valores e ideais, no âmbito profissional e pessoal. 
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 INTRODUÇÃO 

Analisar os processos de constituição do aprendizado da docência no Ensino Superior, 

evidenciar prováveis relações entre a formação inicial e o processo de aprendizado da 

docência nas IES, o que envolve a construção dos saberes docentes, o desenvolvimento da 

identidade profissional e o desenvolvimento profissional do professor, são preocupações deste 

estudo.  

No intuito de desenvolver essa investigação, surgiram os seguintes questionamentos: 

Como ocorre o aprendizado da Docência na Universidade? Como os professores bacharéis 

constroem seus saberes docentes e desenvolvem sua identidade profissional? Quais estratégias 

utilizam para lidar com a gestão da sala de aula? Quais aspectos da formação inicial se 

refletem no exercício da docência? Como se processa o desenvolvimento profissional 

docente? Existem problemas de ordem pedagógica, enfrentados pelos docentes, 

principalmente por aqueles que são bacharéis e passam a atuar como professores, pelo fato de 

não terem cursado licenciatura, tendo pouco conhecimento Didático-Pedagógico? 

Buscando aprofundar, por meio de uma investigação sistemática e empírica, a 

formação docente no Brasil, o objeto de estudo foi a aprendizagem da docência no Ensino 

Superior de professores bacharéis e os sujeitos escolhidos, foram oito docentes3, atuantes em 

quatro cursos de bacharelado, de uma Instituição Pública de Ensino Superior, no Estado de 

Minas Gerais. 

 As entrevistas realizadas procuraram por meio de seu roteiro, conhecer inicialmente a 

vida acadêmica dos entrevistados, resgatando suas histórias, até atingirem a docência no 

Ensino Superior. 

Um repertório rico de autores que corroboram com o tema, dentre os quais, destacam-se 

aqueles que discutem a formação docente, a prática pedagógica e as competências necessárias 

ao professor como: Masetto (1998-2003), Pimenta (2000), Pimenta e Anastasiou (2002); 

autores que discutem a formação profissional docente como Teixeira (2009); Melo (2012), 

Imbernón (2010); os processos de ensino-aprendizagem e os conhecimentos específicos do 

professor, a exemplo de Zabalza (2004), e Freire (1996); Os Saberes Docentes, com Tardif 

(2002), Gauthier et al. (1998); a formação continuada, desenvolvimento profissional docente e 

a constituição da identidade profissional: com Imbernón (2009-2010), García (1999-2009) e 

Nóvoa (1992-2000). As interlocuções entre o referencial teórico supracitado e as concepções 

dos docentes entrevistados estão intimamente interligadas. 

                                                           
3 Os docentes entrevistados foram assim identificados: P.1; P.2; P.3; P.4; P.5; P.6; P.7; P.8. dos quais: P.1 e P.2 

do Curso de Administração; P.3 e P.4 do Curso de Sistemas de Informação; P.5 e P.6 do Curso de Direito; P.7 e 

P.8 do Curso de Comunicação Social.  



 

Destacamos a relevância deste tema para a área de pesquisa, pois até a década de 

1970, só se exigia do proponente ao cargo de professor o título de bacharelado em qualquer 

área de formação e o exercício competente de sua profissão.  

Segundo Masetto (2003), este princípio estava calcado no seguinte pressuposto: 

“quem sabe, automaticamente sabe ensinar” (p.13), principalmente, porque o verbo ensinar 

sugere ministrar grandes aulas expositivas.  

Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar de que seu papel 

de docente do ensino superior, como o exercício de qualquer profissão, exige capacitação 

própria e específica que não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre 

ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo e competência 

pedagógica, pois ele é um educador. (MASETTO 2003, p.13).  

 Observamos a carência de políticas de formação específica para atuação na docência 

universitária, cuja Lei de Diretrizes e Bases da Educação - 9394-96, que produziu 

modificações no sistema educacional brasileiro, que vão desde a forma de organização da 

educação nacional até a estruturação curricular dos cursos de graduação, deixa uma lacuna, 

em relação à formação do professor nos cursos de Pós-Graduação. Nenhuma menção é feita 

na LDB - 9394-96  quanto à formação didático-pedagógica a ser desenvolvida nos cursos de 

mestrado e doutorado, cujo modelo formativo desenvolvido tem como característica a 

especialização aprofundada em determinado campo do conhecimento.  

 O que a LDB em seus artigos 66 e 52, II, prescreve, respectivamente, é que: “a 

preparação para o magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente 

em nível de mestrado e doutorado”, e que “as instituições devem caracterizar-se por, no 

mínimo, um terço do corpo docente com mestrado e doutorado”. Os termos de ambos os 

artigos não comportam exigência de formação específica para o exercício da docência. 

Formam-se nesses cursos pesquisadores com amplo domínio do campo específico, no entanto, 

desprovidos de conhecimentos referentes à docência, em que o mestrado e doutorado 

enfatizam a formação de pesquisadores. 

 Segundo Teixeira (2009, p. 30), “não há nenhuma menção à formação didático-

pedagógica a ser desenvolvida”, ou seja, há um vácuo na discussão ou aprendizado para a 

prática docente no espaço em que, prioritariamente, segundo a lei, deveria ocorrê-la. 

 Partindo da premissa que os professores bacharéis não contam com uma formação 

específica para atuação no magistério, portanto não dominam os conhecimentos pedagógicos 

que são essenciais para o desenvolvimento de uma prática de ensinar competente e 

consciente, o que, consequentemente, dificulta a consolidação de práticas docentes de 

qualidade no âmbito do ensino superior. 



 

 Porém, destacando a importância desses professores dentro da realidade das 

Instituições de Ensino Superior, sobretudo no que diz respeito aos conhecimentos 

profissionais dos conteúdos do curso em que atuam, pois fundamentados em suas práticas 

podem contribuir com conhecimentos extraídos de sua realidade profissional, articulando-os 

às teorias estudadas. 

 Partindo ainda da premissa de que na universidade muito pouco se sabe a respeito de 

seus docentes, instala-se uma lacuna em que não há a preocupação ou o empenho de suprir a 

necessidade de capacitação do professor bacharel, especificamente na área pedagógica. Caso 

haja interesse, os professores têm que se decidir por um curso de capacitação e fazê-lo por 

conta própria, a partir de suas perspectivas. 

 A pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, permitiu uma diversidade de enfoques 

para compreensão do objeto de estudo. No campo da metodologia foram utilizados como 

instrumentos o questionário de identificação e entrevistas semiestruturadas. A análise de 

conteúdo, à luz de Bardin (1977) que nos pareceu bem apropriada à investigação na qual se 

descobre um verdadeiro significado; constitui-se uma prática que pretende ser neutra; tenta 

alcançar o que há por trás do que se diz; analisa as características de uma mensagem e o 

contexto ou significado de conceitos nas mensagens; avalia as condições que induziram e 

constituíram a mensagem, permitiu a categorização dos dados e a identificação do conteúdo 

das mensagens. 

 

DISCUSSÕES E RESULTADOS 

1. A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA E O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

DO PROFESSOR BACHAREL  

 Discutir a docência universitária dos professores bacharéis é uma forma de 

contribuição ao contexto educacional, em que a primazia está na construção desta formação e 

o perfil formativo e profissional dos bacharéis que atuam como professores: os saberes 

inerentes à prática no Magistério superior, os novos modelos de ensino-aprendizagem e a 

importância da dimensão relacional na educação. 

 Prevalece ainda, a ideia de que para ser professor universitário, basta ter domínio de 

conhecimento numa determinada área. Zabalza (2004) pontua que o domínio do saber na área 

de especialidade do docente não tem sido suficiente para atender às elevadas expectativas da 

sociedade em relação à universidade. 

 Para Pimenta e Anastasiou (2002, p. 204), o ensino não se resolve com um único 

olhar: exige constantes balanços críticos dos conhecimentos produzidos no seu campo - as 

técnicas, os métodos, as teorias - para deles se aproximar. 



 

 Concordamos com as autoras ao defenderem que os professores, quando chegam à 

docência na Universidade, trazem consigo inúmeras e variadas experiências do que é ser 

professor. Experiências estas que lhes possibilitam dizer quais eram os bons professores. 

Espelham-se nos professores que foram significativos em suas vidas e que contribuíram para a 

sua formação pessoal e profissional. 

Diagnosticamos que a maioria dos entrevistados, espelham-se nos professores 

significativos em sua história de graduação e que contribuíram para sua formação pessoal e 

profissional. P.2 “Nós somos um recorte de vários professores que tivemos”  

 As autoras Pimenta e Anastasiou (2002, p. 259), referindo-se ao processo de docência 

do ensino superior, pontuam que: 

O avançar no processo de ciência e do desenvolvimento profissional, 

mediante a preparação pedagógica não se dará em separados de processos de 

desenvolvimento pessoal e institucional: este é o desafio a ser hoje, 

considerado na construção da docência no ensino superior. 

 

 Constatamos mediante essa afirmação a essencialidade da formação continuada da 

pessoa do docente como sujeito em serviço que ocupa espaços determinantes à formação e 

transformação da sociedade. Sendo primazia, sua preparação pedagógica à conquista desse 

momento como espaço institucionalizado, em que seu desenvolvimento pessoal possa 

abranger os diferentes espaços universitários. Todavia, faz-se necessário considerar que a 

especialidade da docência seja oriunda do projeto institucional, cuja habilitação deve vir 

articulada e legitimada pelo mesmo, concedendo-lhe, assim consistência para o cultivo da 

competência didático-universitária. 

 

1.1 Ensinar é, sobretudo, ter prazer em aprender: “Ensinar é uma via de mão dupla”. 

 Ensinar é uma atividade correlata ao aprender. É instaurar um processo de mudança 

que se elabora e reelabora no interior de uma relação com o saber. Observa-se ainda, uma 

prática em que o ensino é valorizado em detrimento da aprendizagem, dando margem a uma 

dissociação que, por sua natureza, deveriam complementar-se. 

 A formação do professor assume a condição de ser contínua quando esta dispõe de 

estratégias que lhes possibilitem a reflexão crítica sobre sua prática, desafiando a reelaboração 

dos saberes profissionais, pela prática vivenciada. Um dos grandes desafios da formação dos 

professores universitários é a passagem de uma docência baseada no ensino para a docência 

baseada na aprendizagem. Segundo Zabalza (2004, p.169), 

O desafio da formação dos professores universitários (e dos professores em geral) é ter uma 

orientação distinta para sua função. É transformá-los em profissionais da “aprendizagem”, em 

vez de especialistas que conhecem bem um tema e sabem explicá-lo, deixando a tarefa de 



 

aprender como função exclusiva do aluno, o qual terá de esforçar-se muito até conseguir 

assimilar de fato, o que o professor lhe ensinou. Antes do compromisso com a sua disciplina, 

está o compromisso do docente com seus alunos. 

Em relação ao profissionalismo docente, detectamos a existência de interfaces entre o 

trabalho docente e o crescimento pessoal e profissional. Ao serem questionados sobre o 

desafio da passagem de uma docência baseada no ensino para uma baseada na aprendizagem, 

observamos 100% dos entrevistados, concordam que é realmente um grande desafio, que 

existe uma grande preocupação em relação à aprendizagem do aluno e não simplesmente com 

o ensinar. Os professores são unânimes em afirmar a estreita relação entre o ensinar e o 

aprender, seguem alguns relatos: 

P.1 “saber se o aluno realmente está processando o conteúdo dado: “Tento 

olhar no olho do aluno e sentir se ele absorveu”. P.2, “A parceria que eu 

defendo é aproximar do ambiente do aluno para que você leve também o seu 

ambiente para próximo da realidade dele”.  

 

Segundo Zabalza (2004) o compromisso do professor será o de exercer o papel de 

mediador entre os alunos e o conhecimento, de forma que tenham autonomia intelectual aos 

conteúdos e as práticas da disciplina. O autor refere-se, ainda, à “dupla competência” dos 

bons professores: a competência científica, como conhecedores fidedignos do âmbito 

científico ensinado e a competência pedagógica, como pessoas comprometidas com a 

formação e com a aprendizagem de seus estudantes.  

 Sublinhamos que a docência envolve muito mais que os limites da sala de aula, 

contempla os saberes, a formação continuada, o domínio de conteúdo, a didática e o 

desenvolvimento da identidade profissional para que processo ensino aprendizagem possa 

acontecer. 

 

2. A IDENTIDADE PROFISSIONAL E SUA RELAÇÃO COM O 

PROFISSIONALISMO DOCENTE  

Falar do conhecimento profissional é afirmar que ao professor compete exercer uma 

diversidade de funções, que o tornam um profissional profundamente complexo.  

Compreender a identidade profissional do professor está diretamente ligado à interpretação 

social da sua profissão. Desafios e conflitos que já se configuram a partir de sua formação 

inicial, os quais se estendem por todo o processo de sua ação formativa e desempenho de sua 

prática pedagógica. 

Segundo Pimenta (2000, p. 19): 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições. Mas, também, da reafirmação de práticas consagradas 



 

culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem a 

inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. 

Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas 

à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, 

também, pelo significado que cada professor enquanto ator e autor confere à 

atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de 

situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 

saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser 

professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros 

professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos. 

 

A partir desta consideração, destaca-se que o processo de construção da identidade é 

complexo e que a identidade pessoal e a identidade construída coletivamente são essenciais 

para definir a identidade profissional do indivíduo. 

Segundo García (2009 p. 11) o desenvolvimento profissional 

docente é um processo que vai se construindo à medida que os docentes 

ganham experiência, sabedoria e consciência profissional; em que a 

identidade profissional é a forma como os professores se definem a si 

mesmos e aos outros. É uma construção do seu eu profissional, que evolui ao 

longo da sua carreira docente e que pode ser influenciada pela escola, pelas 

reformas e contextos políticos, que “integra o compromisso pessoal, a 

disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, os valores, o 

conhecimento sobre as matérias que ensinam e como as ensinam, as 

experiências passadas, assim como a própria vulnerabilidade profissional”. 

 

O autor nos revela que a identidade não é algo que se possui, mas sim algo que se 

desenvolve ao longo da vida, se constrói e se transmite, está relacionada com o contexto de 

trabalho, sendo estabelecida na complexidade das relações e interações à prática docente 

quando já em exercício, ao longo de sua carreira, por meio de suas experiências. 

Nóvoa, (2000, p. 16) complementa que o desenvolvimento da identidade é um 

processo complexo, que necessita de tempo. “Um tempo para refazer identidades, para 

acomodar inovações, para assimilar mudanças”.  

 

 2.1 Aspectos da Formação Inicial que se refletem no Exercício da Docência  

Aprender a ser professor está relacionado com uma diversidade de conhecimentos, é 

um processo complexo que vai muito além dos conhecimentos específicos ou técnicos. São 

conhecimentos que só se aprendem ou apreendem, quando nos inserimos em uma cultura 

profissional, no ambiente de trabalho e através da interação com nossos pares.  

A imagem da profissão docente está bastante desgastada e sem referências 

estimuladoras, sendo um dificultador na identificação professor/profissão. 

Melo (2012, p. 43) advoga que, 

 

na maioria das vezes o docente identifica-se mais com seu curso de 

formação inicial do que propriamente com a docência. Comumente, ao 

serem indagados sobre sua profissão, muitos professores afirmam serem 



 

médicos que lecionam no curso de medicina, biólogos que ministram aulas 

no curso de biologia, historiadores que ensinam história, engenheiros que 

lecionam no curso de educação tecnológica, etc. 

  

A autora pontua, que esta dificuldade de se identificar com a docência, seja resultado 

das políticas instituídas em grande parte das instituições educacionais, levando a uma 

sobrecarga para os professores, no exercício da docência. E ainda, as demandas pelas agências 

de fomento à pesquisa em que são avaliados pela quantidade de produção e artigos 

publicados, que na maioria das vezes avaliam muito mais a quantidade de produção do que a 

qualidade dos artigos.  

O rito de aluno a professor é um período transição e de aprendizagem para o docente. 

García (1999, p.4) afirma, a partir de uma investigação sobre o pensamento do professor que 

“os docentes geram conhecimento prático a partir da sua reflexão sobre a experiência.”  

Para o autor, o processo de formação da aprendizagem se dá através das vivências, das 

experiências enquanto sujeitos, partindo de inúmeras referências. 

Os relatos nos revelam que as experiências vivenciadas possibilitam que cada um 

chegue à Universidade com vários saberes, de formas variadas; porém eficazes, do que é ser 

professor, advindos de experiências familiares (quando se convive com pessoas próximas ou 

familiares que são professores) , 

P.7 “meus pais são professores, então eu sempre tive isso em casa” . 

A construção permanente da identidade permite-nos compreendê-la, como sendo um 

processo constante na revisão dos significados pessoais e sociais da profissão.  

 

2.2  A formação docente como componente essencial ao desenvolvimento profissional 

do professor 

Em Imbernón (2010, p. 53-54), observa-se um fator primordial, que talvez possa ser 

considerado um entrave no desenvolvimento profissional docente, em relação aos processos 

de formação existentes. Para ele problemas diagnosticados no exercício da docência, “não são 

genéricos”, uniformes, padronizados. A formação genérica existente acarretou uma grande 

descontextualização do ensino, dos contextos reais dos educadores, sendo que para diferentes 

problemas educativos eram sugeridos a mesma solução, permanecendo-se à margem da 

situação geográfica, social e educativa concreta do professor. 

Ele deixa claro que programa de formação não é treinamento, que não existe um 

professor “médio”, que a formação deveria nascer do “chão da escola”, mediante um fator 

colaborativo e ainda, de acordo com a realidade e necessidade de cada Instituição. Para que a 

formação continuada seja realizada com êxito, é primordial que nasça das necessidades eleitas 



 

pelo coletivo docente da Instituição, em específico, e que, os sujeitos envolvidos possam atuar 

no planejamento dessa formação.  

P.2  “Não só importante, mas essencial, nós, da área da educação, temos que estar 

constantemente reciclando”  

O autor defende uma formação colaborativa, entre os pares, relatado pelo professor 

P.2:“gerar uma aproximação maior do corpo docente.” 

Diagnosticamos que na formação colaborativa, existe uma troca de informações e 

situações vivenciadas ao longo da trajetória acadêmica dos professores, as quais podem servir 

de estratégias aos mais novatos na profissão. 

Imbernón (2010, p. 26) alerta sobre o que fazer na prática da formação, em relação à 

busca de novas alternativas 

Analisar o passado para não cair, nos mesmos erros, levando em conta que o 

mundo nunca gira o contrário. Temos que olhar adiante e criar alternativas 

de transformação; Ter convicção que, sem a participação dos professores, 

qualquer processo de inovação pode se converter em uma ficção ou um jogo 

de espelhos que pode, inclusive, chegar a refletir processos imaginários, 

quando não simplesmente uma mera alteração técnica ou terminológica 

promovida a partir do topo [...]; Recuperar leituras e práticas formadoras e 

analisar se elas não foram sendo modificadas com o tempo em sua aplicação, 

ou se ainda são úteis para a mudança da formação. 

 

 Uma vez que a graduação nos cursos pesquisados de bacharelado, não prepara o 

professor e sim o profissional na área específica, a Pós-Graduação Stricto sensu, apesar de o 

foco ser formar o pesquisador e não o professor auxilia muito, pois o docente, além de 

desenvolver um projeto de pesquisa, irá participar de seminários, congressos, simpósios, 

despertando-o para uma vida acadêmica.  

P.5 “Com certeza as minhas pós-graduações me prepararam para a docência, além de todo 

material didático os seminários foram de grande valia.” 

O desenvolvimento de competências e habilidades específicas a cada área de atuação 

está diretamente relacionado ou é condição indispensável para um sujeito exercer um ofício 

profissionalmente. Entretanto, no que diz respeito à formação do professor do ensino superior, 

mais especificamente, às atividades vinculadas ao trabalho docente, esta premissa tem sido 

negligenciada. 

P.8 “Nos primeiros meses como professor de ensino superior, a principal dificuldade 

foi encontrar a forma correta de transmissão de conteúdo, o que acaba refletindo em modelos 

que tivemos na graduação inicial.  

García (2009, p. 9) advoga que o conceito sofreu modificações na última década, em 

decorrência da evolução de como ocorrem os processos de aprender a ensinar. O autor 

“justifica a preferência pelo uso do conceito de desenvolvimento profissional docente em 



 

substituição à formação continuada”, utilizada por ele e alguns autores como Nóvoa (2008) e 

Imbernón, (2009).” 

  Segundo ele, o conceito de desenvolvimento profissional marca mais claramente a 

concepção de profissional do ensino, e, o termo “desenvolvimento” sugere evolução e 

continuidade, rompendo com a tradicional justaposição entre formação inicial e continuada. 

“Foi no mestrado que realmente dei um grande salto para a docência, inclusive meu 

orientador percebeu isso, onde eu tive a certeza que era a carreira acadêmica que eu queria 

seguir e agora como doutorando, mais ainda” (P.1). 

 Apesar da Pós-Graduação Stricto Sensu, ter o foco de formar o pesquisador e não o 

professor, é ainda a melhor forma de “abrir janelas” para a vida acadêmica.  

O desenvolvimento profissional docente também implica desenvolvimento pessoal, 

tendo em vista ser um todo integrante, as mudanças ocorridas não se dissociam. Ele precisa 

ser abrangente; necessita das condições históricas e sociais, sendo todo conhecimento 

profissional que o professor adquire através da prática, o domínio de conhecimentos; é um 

processo a longo prazo; procura promover a mudança junto aos professores, para que possam 

crescer como profissionais e como ser humano. 

  

2.3 A Importância dos Saberes e Competências Docentes 

Masetto (2003, p. 33) constata que as três competências docentes essenciais ao Ensino 

Superior são: “competência em uma área específica”- em uma determinada área de 

conhecimento; “competência na área pedagógica”, relacionada com o conhecimento do 

próprio conceito de processo de ensino-aprendizagem, relacionados com a relação professor-

aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem; “competência na área política” - 

capacidade para o exercício da dimensão política, e constata que “constituem-se como o que 

de mais fundamental se necessita dos professores para o exercício com profissionalismo de 

sua atividade docente”. 

São múltiplos os saberes que se entrecruzam no cotidiano do professor, relacionados à sua 

prática e oriundos de diferentes fontes. 

 Gauthier (1998, p.18) questiona: “O que precisa saber um professor?” “O que deveria 

saber todo aquele que planeja exercer esse ofício?” 

 A essencialidade de socialização dos saberes docentes, revelada por Gauthier (1998 

p.188) em suas reflexões sobre os conhecimentos próprios ao ensino enfatiza que é essencial a 

revelação e a validação dos saberes da experiência docente a fim de que esses saberes não 

permaneçam circunscritos às práticas individuais dos professores. 



 

 Tardif (2002, p.54) tem uma preocupação explícita por definir o que entende por 

“saberes.” O autor destaca, a partir de pesquisas realizadas com o propósito de compreender o 

que pensam os professores sobre os seus saberes, que o saber docente é um “saber plural, 

formado de diversos saberes provenientes das instituições de formação, da formação 

profissional, dos currículos e da prática cotidiana” 

Sobre o rito de passagem de aluno a professor da Universidade, Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991) consideram que no exercício cotidiano de sua função, o professor defronta-se 

com vários limites concretos que não são previsíveis e passíveis de uma definição acabada. 

O docente desenvolve então, habilidades pessoais, tais como capacidade de improvisação, 

macetes, gestos, atitudes e estilos que possibilitam vencer as barreiras e construir uma 

maneira própria de ensinar. 

Segundo Gauthier (et al, 1998, p. 17) “mal conseguimos identificar os atos do 

professor que, na sala de aula, têm influência concreta sobre a aprendizagem dos alunos, e 

estamos apenas começando a compreender como se dá a interação entre educador e 

educandos”. 

P.3 “a necessidade da quebra de paradigmas: O comportamento desta nova geração, 

considerados nativos digitais, sofreram grandes alterações do avanço tecnológico, o qual 

não permite exposição excessiva.”  

As considerações e reflexões dos autores e entrevistados, nos remetem que o processo 

de formação do professor é adquirido no decorrer de seu trajeto, sublinhando a importância da 

formação continuada como um espaço importante de troca de experiências, em que o docente 

terá a oportunidade de revelar sua forma mais peculiar de assumir-se enquanto professor, que 

possui diferentes saberes e os mobiliza em favor da aprendizagem de seus alunos. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando as interlocuções, entre o referencial teórico e os professores bacharéis 

entrevistados, diagnosticamos, sem medo de errar, que ninguém se torna professor do dia para 

a noite, é um processo longo e complexo. Envolvendo vivências, experiências, identificações, 

incorporações do aprendizado vivido, entre outros fatores.  

Observamos que o professor, no início de suas carreiras, recorre aos saberes oriundos 

de sua formação inicial, de experiências vivenciadas durante este trajeto e sofre influências de 

professores que consideraram capacitados e especiais. Embora a maioria dos entrevistados, 

afirmaram ter sofrido problemas de ordem pedagógica, no início da docência, não se 

limitaram a eles, para se definirem como professores. Alguns relatos da pesquisa caracterizam 

certa desmotivação do professor, em relação às exigências curriculares e institucionais. 



 

Declaram que realmente tiveram uma formação mais teórica que prática, embora, notamos 

que a maior dificuldade encontrada foi na migração profissional/professor.  

Todavia, apesar da “angústia” sofrida nessa migração, conseguiram superar as 

dificuldades iniciais. Constatamos que a identidade pessoal e profissional, se desenvolve na 

teia de relações que vão se estabelecendo em seu desenvolvimento profissional, o que inclui a 

formação inicial, as experiências pedagógicas adquiridas, vivências familiares, espaços 

educacionais e sociais.  

Confirmamos a hipótese de que existem relações entre a formação inicial e o 

aprendizado da docência no Ensino Superior em que, o conhecimento do conteúdo é fator 

primordial e estruturador.  

Existe uma grande expectativa dos entrevistados em relação à Instituição, como lócus 

de formação, uma vez que a Universidade tem dupla função que é a de produzir e disseminar 

conhecimento, nas diferentes áreas.  

Também uma formação colaborativa, advinda do “chão da escola”. A construção de 

espaços de formação, nos quais se possibilite o diálogo e a reflexão sobre os percursos 

biográficos dos professores, onde possam ressignificar suas práticas, buscando o 

aperfeiçoamento teórico e prático da sua própria formação como docentes. 

 Ademais, consideramos que a opção pela docência trouxe implicações na vida desses 

professores, principalmente porque propiciaram convicções, novos valores e ideais, no âmbito 

profissional e pessoal. 
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