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RESUMO 

Nas últimas décadas, a sociedade contemporânea apresenta-se em progressiva complexidade 

em decorrência da convergência de fenômenos de naturezas diversas, dentre os quais, cabe 

ressaltar o processo de reestruturação produtiva decorrente da globalização da economia e da 

evolução da ciência e tecnologia, definindo novas exigências em relação a formação de 

profissionais. Tais fenômenos impactam, sobremaneira, as universidades, que são desafiadas a 

repensar suas concepções de ensino, geralmente centradas em um paradigma conservador, no 

qual o ato de ensinar se configura em um processo de transmissão de conhecimentos 

dogmatizados, que valoriza a reprodução de conteúdos e técnicas profissionais, para dar lugar 

a uma perspectiva de ensino na qual possibilite experiências formativas com vistas ao 

desenvolvimento de competências e atitudes dos estudantes, possíveis de torná-los capazes de 

resolver problemas inusitados e complexos que surgem nos seus cotidianos laborais e de vida 

de maneira criativa, ética e comprometida com o bem social. Entretanto, para assumir tal 

concepção de ensino, torna-se imprescindível investir na formação dos professores 

universitários, com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional docente, que se 

configura como uma concepção de formação na qual os professores se implicam com seu 

processo formativo, com o intuito de mudar suas representações, práticas e atitudes, a partir 

da investigação e reflexão sobre as suas próprias ações de ensinar. (DAY, 2001). Este estudo 

teve como objetivo compreender o potencial da pesquisa-ação sobre o processo de ensino-

aprendizagem na universidade para o desenvolvimento profissional docente e analisa a 

ressignificação da concepção de docente desenvolvida pelos participantes ao longo da 

experiência da pesquisa-ação. Participaram dessa investigação 10 docentes de distintas áreas, 

que se voluntariaram a uma pesquisa-ação que se desenvolveu em uma universidade pública 

no estado da Bahia. Ao todo, foram dezenove reuniões registradas em áudio e vídeo, nas quais 

foram coletados conteúdos que deram subsídios para o presente estudo. Os dados coletados 

nos encontros do grupo da pesquisa-ação foram analisados a partir da análise de conteúdo de 

Bardin (2009). Os resultados evidenciaram que as concepções sobre docência universitária 

foram se ressignificando à medida que o grupo da pesquisa-ação avançava nas reflexões 

acerca do papel do professor nesse nível de ensino, seus dilemas, desafios e possibilidades 

relativas à formação de profissionais de nível superior, tomando como ponto de partida e 

chegada a indagação de suas próprias práticas de ensino. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a sociedade contemporânea apresenta-se em progressiva complexidade 

em decorrência da convergência de fenômenos de naturezas diversas, dentre os quais, cabe 

ressaltar o processo de reestruturação produtiva decorrente da globalização da economia e da 

evolução da ciência e tecnologia, definindo novas exigências em relação a formação de 

profissionais. Tais fenômenos impactam, sobremaneira, as universidades, que são desafiadas a 

repensar suas concepções de ensino, geralmente centradas em um paradigma conservador, no 

qual o ato de ensinar se configura em um processo de transmissão de conhecimentos 

dogmatizados, que valoriza a reprodução de conteúdos e técnicas profissionais, para dar lugar 

a uma perspectiva de ensino na qual possibilite experiências formativas com vistas ao 

desenvolvimento de competências e atitudes dos estudantes, possíveis de torná-los capazes de 

resolver problemas inusitados e complexos que surgem nos seus cotidianos laborais e de vida 

de maneira criativa, ética e comprometida com o bem social. Entretanto, para assumir tal 

concepção de ensino, torna-se imprescindível investir na formação dos professores 

universitários, com o objetivo de promover o desenvolvimento profissional docente, que se 

configura como uma concepção de formação na qual os professores se implicam com seu 

processo formativo, com o intuito de mudar suas representações, práticas e atitudes, a partir 

da investigação e reflexão sobre as suas próprias ações de ensinar. (DAY, 2001).  

Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi compreender o potencial da pesquisa-ação 

sobre o processo de ensino-aprendizagem na universidade para o desenvolvimento 

profissional docente e analisa a resignificação da concepção de docente desenvolvida pelos 

participantes ao longo da experiência da pesquisa-ação.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

O Desenvolvimento Profissional Docente requer a reflexão constante sobre a própria prática, 

antes, no momento, e após o contato com o contexto educativo.  

Essa reflexão deve se estruturar na consciência que convida o docente a questionar e 

ressignificar suas práticas e teorias implícitas, capacitando-o a construir suas próprias 

pedagogias e ideologias educacionais. Ela se aproxima da investigação, tomando como 

ferramentas os saberes pedagógicos e da sua área específica de atuação profissional, de 

formas inovadoras de ensino-aprendizagem. (KINCHELOE, 2006; VIEIRA, 2013). 

Para esta reflexão, muito importa que o professor considere, como ponto de partida e de 

chegada, as situações desafiadoras da prática, com a intenção de transformar as suas 



 

representações, práticas e teorias implícitas. Desta forma, a reflexão sobre a prática poderá 

colaborar para a construção da profissionalidade docente na universidade (VIEIRA, 2009). 

A reflexão, como todo fenômeno complexo, é tecida em rede; a partir do olhar para as partes e 

para o todo ao mesmo tempo. E interessante refletir que “sendo todas as coisas ajudadas e 

ajudantes, causadas e causantes, estando tudo ligado por um laço natural e invisível, considero 

impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como também considero impossível 

conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes?” (MORIN, 1990 p.148). 

Assim, o tecido do cotidiano das relações em que o docente vai se desenvolvendo, é possível 

compreender diversos conteúdos e níveis de aprofundamento, transcendendo o cenário no 

qual se realizam a prática docente e as estratégias de ensino. Pode-se pensar a investigação 

sobre as características dos estudantes; suas próprias (dos docentes) habilidades e 

necessidades formativas; as teorias implícitas às práticas docentes; e as peculiaridades 

essenciais da identidade/profissionalidade do professor e da sua missão pessoal no exercício 

da docência (KORTHAGEN, 2009). 

Desenvolver a reflexão sobre todos esses níveis é fundamental para a construção de uma 

identidade docente mais humana e emancipadora, que exerça sua autoridade sem 

autoritarismo, contribuindo para seu próprio crescimento pessoal e profissional, bem como 

para o dos estudantes. Nessa perspectiva, as iniciativas de formação necessitam se estabelecer 

em um projeto institucional de desenvolvimento profissional docente e favorecer o 

envolvimento consciente dos professores como formadores de outros profissionais. “Nesse 

sentido, o processo formativo docente abarca ações auto, hétero e inter-formativas, 

integrando, assim, as diversas dimensões envolvidas nesse processo.” (ISAIA, 2001 apud 

MOROSINI et al, 2006, p. 352). É importante trazer esclarecimentos acerca dessas três 

dimensões de formação docente, pois são complementares e inter-relacionadas.  

A Autoformação Docente consiste em um processo que considera os docentes como 

conscientes e incumbidos por seus próprios percursos de formação, em tempo em que 

produzem práticas formativas, as quais regulam. O destaque se centra, fundamentalmente, na 

evolução e aprimoramento da pessoa do professor, sob a ótica da especificidade da 

aprendizagem adulta, que comporta autonomia e desejo de formar-se (MARCELO GARCIA, 

1999). 

Já os processos de interformação docente intencionam percursos formativos que se realizam a 

partir de atividades interpessoais conduzidas entre todos os professores que se relacionam 

com a formação de profissionais nas diferentes áreas. O investimento no desenvolvimento das 

competências, valores e atitudes pertinentes à profissão docente requer a participação de um 

coletivo que interage em torno de necessidades e interesses comuns (MARCELO GARCIA, 



 

1999). Por fim, temos a heteroformação docente, um processo sistematizado e realizado com 

a participação de pessoas externas, conhecedores da pedagogia que se responsabilizam por 

ministrar palestras, oficinas e cursos, muitas vezes de maneira transmissiva, conteudista e 

prescritiva. Nesse modelo de formação não há uma preocupação com a implicação do 

professor, tampouco comprometimento de ter como eixo estruturante do processo a prática do 

docente em formação (MOROSINI, 2006). 

Para alavancar o Desenvolvimento Profissional Docente, o papel das Instituições de Ensino 

Superior é imprescindível. Com efeito, a promoção de condições de trabalho viáveis para que 

o professor se dedique a essa reflexão, bem como as ações de formação empreendidas 

institucionalmente, se configuram como iniciativas que viabilizam o processo. O 

desenvolvimento profissional do professor não é apenas o desenvolvimento pedagógico, o 

conhecimento e a compreensão de si mesmo, o desenvolvimento cognitivo ou teórico, mas 

tudo isso ao mesmo tempo, delimitado ou incrementado por uma situação profissional que 

permite ou impede o desenvolvimento de uma carreira docente. (IMBERNÓN, 2000, p. 46). 

 

3. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Uma pesquisa desta natureza, exige um caminho metodológico flexível e que faculte abarcar a 

diversidade do cotidiano, sejam dos sujeitos como das situações e condições sócio culturais 

em que se encontram os atores. Daí a escolha da Pesquisa – Ação, cujos princípios 

predispõem os participantes ao reconhecimento da diversidade, já que eles estão diretamente 

envolvidos na preparação e na concretização de sua própria formação, escolhendo tanto o 

conteúdo como os procedimentos. El Andaloussi (2004, p. 139) diz que [...] a implicação do 

ator na pesquisa e do pesquisador na ação leva, obrigatoriamente, a uma reorganização social, 

com redistribuição dos papéis, das funções e do sentimento de responsabilidade no 

desenvolvimento da educação e, por isso mesmo, no da cidade. 

Thiollent e Colette (2014) ressaltam que atualmente, a pesquisa-ação e a pesquisa participante 

existem de forma diversificada, marcadas por propostas bastante distantes ou mesmo 

divergentes, porém ainda conservam muita proximidade, ou tentativas de aproximação. 

Assim a opção pela pesquisa ação nos aproximou dos objetivos da pesquisa. 

Participaram dessa investigação 10 docentes de distintas áreas, que se voluntariaram a uma 

pesquisa-ação que se desenvolveu em uma universidade pública no estado da Bahia. Ao todo, 

foram dezenove reuniões registradas em áudio e vídeo, nas quais foram coletados conteúdos 

que deram subsídios para o presente estudo. Os dados coletados nos encontros do grupo da 

pesquisa-ação foram analisados a partir da análise de conteúdo de Bardin (2009).  



 

 

4. DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os resultados evidenciaram que as concepções sobre docência universitária foram se 

resignificando à medida que o grupo da pesquisa-ação avançava nas reflexões acerca do papel 

do professor nesse nível de ensino, seus dilemas, desafios e possibilidades relativas à 

formação de profissionais de nível superior, tomando como ponto de partida e chegada a 

indagação de suas próprias práticas de ensino. 

Segundo relato de uma pesquisadora: 

[...] a gente conseguiu fazer uma discussão de um arcabouço teórico pra subsidiar 

uma ação que de fato no meu caso, de fato implementei uma ação em sala de aula a 

partir dos aprendizados que eu fui tendo, das reflexões que o grupo me suscitou a 

fazer. (P1) 

 

Nessa fala percebemos uma mudança de postura na prática do professor, a partir das reflexões 

feitas no grupo de pesquisa-ação. Sabe-se que o fazer se reconfigura a medida em que 

reconfiguramos as concepções implícitas. Essa mudança começa com uma mobilização 

interna, que aos poucos vai tomando forma, até se tornar evidente. Quando percebemos, ou 

nos damos conta da necessidade de não permanecer com as mesmas práticas e atitudes, o 

processo de mudança já está em curso. O primeiro passo é o reconhecimento da necessidade 

de mudar, considera-se esse momento o mais desafiador, pois nele entra em cena o conflito 

com as crenças, costumes e representações individuais. O passo seguinte é a experimentação, 

o momento em que a mudança é implementada, como foi o caso do sujeito entrevistado. É 

importante destacar que o sujeito foi implementando a mudança a partir das discussões e 

reflexões realizadas no grupo. Observa-se o grande potencial de um espaço de 

discussão/reflexão que discute a prática. Passados esses dois momentos, seria fundamental 

observar os frutos da mudança e refletir sobre elas.  

A capacidade para enfrentamento do desafio de formar profissionais perpassa a consciência 

dos professores universitários de que devem realizar uma formação com vistas a contribuir 

com a construção da profissionalização dos estudantes, no que se refere ao processo coletivo 

de aprimoramento de saberes e competências para o exercício da prática profissional. Esse 

processo dá origem à profissionalidade, que se configura, igualmente, em um processo 

coletivo de desenvolvimento de “[...] atitudes, valores, comportamentos, destrezas, 

conhecimentos, saberes, estratégias, construídos e reconstruídos de forma permanente.” 

(SOARES, 2009, p. 77). 



 

O desenvolvimento profissional docente também traz um novo olhar sobre o currículo em si, 

como evidenciado nesta fala: 

[...]e eu vou lá no perfil profissional e vou ver se a gente consegue, pensando o 

currículo daquela forma, se a gente consegue, de fato, formar um profissional com 

aquele perfil que está ali no projeto. Então eu já tenho um olhar mais sistêmico do 

processo.(P2) 

 

Nesse depoimento o professor antes de mais nada pensa no estudante, onde está o cerne da 

questão. Pensar no currículo, é pensar na formação do sujeito, como um todo. Uma pergunta a 

ser feita sempre que pensamos na formação de um profissional é: Que/quais competências e 

atitudes precisam ser desenvolvidas no processo formativo desse profissional? O professor 

conseguiu ampliar mais o seu olhar ao perceber o processo formativo como um todo.  O grupo 

facilitou a compreensão de como articular os conhecimentos da disciplina ao desenvolvimento 

de competências. 

Ainda refletindo acerca do currículo, este relato traz uma questão muito interessante: 

 [...]outra questão que a pesquisa despertou em mim foi o olhar maior sobre o 

currículo, porque a disciplina que esse ou aquele professor da é apenas, é como se 

fosse um ponto no currículo que é algo muito maior, que tem uma proposta formativa 

grande que, por exemplo, é formar um profissional de saúde que vai cuidar do outro 

(P3). 

 

Na fala da professora fica claro que as discussões no grupo além de facilitar a aprendizagem 

de que o componente curricular que ministra, faz parte de um contexto bem maior, e está 

inserido na formação profissional dos sujeitos; esta percepção facilitou a compreensão da 

necessidade de uma formação pautada no desenvolvimento de atitudes e competências. O 

aprendiz necessita, para além do conhecimento, refletir acerca do lidar com os outros, aplicar 

técnicas e procedimentos com segurança e responsabilidade e, além disso, investir nas 

relações interpessoais, para melhor atuar em equipes, muitas vezes multidisciplinares. 

Aprender a lidar com os riscos e desafios que cada profissão oferece. Isso só vai ser possível 

trabalhar na perspectiva de uma formação pautada no diálogo e na experimentação.  

Ficou bastante claro para a equipe organizadora, o fato da pesquisa-ação movimentar com a 

vontade de estudar textos com viés mais pedagógicos, como expresso no relato a seguir: 

[...]e comecei a ler livros sobre isso, sobre competências, habilidades, enfim.. no 

sentido de me apropriando mais desses conteúdos para ser uma formadora melhor, 

uma professora melhor (P4). 

 

Também é demonstrado pelas diversas falas dos professores, o fato da pesquisa-ação 

despertar a vontade de contribuir de numa esfera para além das competências cognitivas, 

direcionando assim par as competências cognitivas complexas. Contribuindo para a 



 

construção deste conhecimento, Sanz de Acedo Lizarraga (2010) defende: a concepção de 

competências cognitivas complexas, que intencionam a sistematização de saberes para tomada 

de decisões e capacidade para enfrentamento de situações-problema; competências 

metacognitivas, relacionadas à consciência dos professores sobre seus próprios processos 

cognitivos, à autorregulação dos comportamentos e da aprendizagem e à transferência dos 

saberes adquiridos para diversificadas situações acadêmicas, sociais, e profissionais; 

competências socioafetivas, relacionadas com a inter-relação, o trabalho em grupo, a 

colaboração, a empatia e o controle das emoções. 

A ajuda ajustada é a ação de apoio empreendida pelo professor, tomando como ponto de 

partida os significados e sentidos de que o estudante dispõe em relação ao conhecimento. Ao 

mesmo tempo, envolve a proposição de desafios para que o estudante seja capaz de 

ressignificar esses mesmos sentidos e significados e desenvolva as competências necessárias, 

a partir da própria vivência (COLL,1997). 

É possível perceber claramente que as discussões do grupo despertaram o desejo de 

aprofundamento acerca dos conhecimentos da docência. A professora expressa o desejo de ter 

uma prática docente melhor, ao passo que se apropriava dos conteúdos. Nessa perspectiva a 

professora teve uma postura de professor pesquisador, que segundo Becker (2007) transforma 

sua docência em atividade intelectual, por transformar sua prática em função dessa atividade 

e, eventualmente publicar suas conclusões. A pesquisa também despertou para a prática da 

consciência, despertando para a necessidade deste contexto formativo, buscar desenvolver 

subjetividades, por exemplo a ética. 

No caso da ética relacionada às profissões, ela se traduz no caráter altruísta do serviço 

prestado ao público. Objetiva o desenvolvimento de valores morais relacionados à 

antropoética ou ética do gênero humano, que se expressa por meio de valores como 

solidariedade, responsabilidade e respeito à dignidade do Outro. Tais valores não se aprendem 

por meio de lições de moral, mas através de um processo reflexivo que requer o 

desenvolvimento de uma consciência pessoal (MORIN, 2015). 

Essas reflexões estruturam a consciência que convida o docente a questionar e ressignificar 

suas práticas e teorias implícitas, capacitando-o a construir suas próprias pedagogias e 

ideologias educacionais. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um 

trabalho de educação das consciências, de organização de meios materiais e planos concretos 

de ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse 

sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de 

mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação 

ideal de sua transformação. (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 1968, p. 207) 



 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme se pode verificar, os percursos formativos realizados para favorecer o 

desenvolvimento profissional docente se orientam por pressupostos que o consideram como 

uma iniciativa tanto pessoal quanto institucional. O aprimoramento docente deve ocorrer de 

forma interativa, dinâmica e complexa, possível a partir da implicação do professor 

universitário, mas também da assunção de políticas e ações institucionais que possibilitem as 

condições para que, efetivamente, sejam viáveis. Dentre as providências cruciais, destaca-se a 

reflexão sobre a prática, compreendida como estratégia privilegiada para o desenvolvimento 

profissional docente. 

Há a expectativa dos professores, de um modo geral, de encontrarem um estudante ideal, 

interessado, comprometido com os estudos e com um projeto definido e intencional de 

constituição de um perfil profissional (SOARES; CUNHA, 2010), que ingressasse no ensino 

superior com as competências cognitivas e condutas esperadas e necessárias para assumir um 

processo de aprendizagem condizente com esse nível de ensino. 

Em consonância com os elementos anteriormente apontados, as necessidades formativas e as 

experiências coligidas para sua superação se relacionam a formas de tornar o ensino mais 

participativo e gerador de aprendizagens, reconhecendo os desafios da mediação pedagógica 

como pontos de partida para reflexão e ressignificação da docência. 
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