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Os professores iniciantes têm histórias de vida que englobam diferentes experiências e 

conhecimentos, as quais contribuem para a aprendizagem da docência. Os primeiros anos na 

profissão não representam apenas o momento de aprender a ensinar, mas, também simbolizam 

o momento de construção da identidade docente e socialização profissional. As aprendizagens 

da docência universitária ocorrem a partir de um processo reflexivo individual e coletivo, na 

qual as experiências e partilha de saberes possibilitam e facilitam a construção do 

conhecimento pedagógico, integrando assim a dinâmica do processo de aprender a ser 

professor. O presente simpósio busca dialogar sobre a inserção de professores iniciantes na 

Educação Superior em diferentes realidades da Espanha, Uruguai e Brasil. Neste sentido, a 

intervenção de Wiebusch1 se concentra em analisar a iniciação à docência de professores 

iniciantes na Educação Superior, doutorandos, com bolsas de estudo, de três universidades 

públicas da Espanha. A intervenção de Correa2 visa analisar o início da docência de 

professores iniciantes em tempo parcial na principal universidade pública do Uruguai. Já 

Wiebusch3 busca compreender a aprendizagem da docência de professores iniciantes na 

Educação Superior. A pesquisa de Cofferri4 estuda as situações que contribuem para 

desencadear o stress na docência iniciante, visando compreender como os docentes 

universitários enfrentam os desafios diários da profissão e Andrade5 investiga os desafios dos 

professores iniciantes de uma universidade pública, criada na fase de expansão da Educação 

Superior brasileira. Os estudos tiveram abordagem qualitativa, os instrumentos para coletas de 

dados foram entrevista semiestruturada e questionário, realizados com 54 professores 

iniciantes na docência da Educação Superior, com até cinco anos de experiência docente, de 

três universidades públicas espanholas, de uma universidade pública uruguaia e de três 

universidades públicas federais do interior do Rio Grande do Sul, Brasil. Para a análise e 

interpretação dos dados foram usados os princípios da análise de conteúdo, proposta por 

Bardin (2009), o software de análise MAXQDA 10.0, a narrativa sociocultural com base em 

Bolzan (2001) e as narrativas foram codificadas e analisadas com o apoio de Minayo (2010). 

Evidenciamos que, ao ingressarem na Educação Superior, faz-se necessário que os 

professores iniciantes aprendam a docência e encontrem caminhos para a consolidação destas 

aprendizagens, visto que, deparam-se com diferentes desafios do contexto universitário, desde 

o planejamento das aulas, a escolha das metodologias de ensino, o modo de abordar os 

conteúdos das disciplinas, os processos de ensinar e de avaliação, deixando clara a amplitude 
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e a complexidade da profissão docente. Neste sentido, as estratégias de enfrentamento, como 

a resiliência, são desenvolvidas pelos docentes na intenção de controlar o stress, assim como 

as estratégias de fuga, na intenção de esquivar-se das adversidades ou dos conflitos. 

Considerando as exigências da docência universitária, é importante que as instituições de 

ensino promovam iniciativas de acolhimento e apoio institucional aos professores iniciantes 

universitários, por meio de orientações, assessoramento e esclarecimentos sobre a dinâmica 

organizacional, a gestão administrativa e pedagógica, contribuindo para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos professores iniciantes e na compreensão da realidade aprendente e 

universitária.  

 

Palavras-chave: Professor Iniciante; Educação Superior; Aprendizagem da Docência; 

Resiliência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BECÁRIOS ESPANHÓIS:  

PROFESSORES PRINCIPIANTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Eloisa Maria Wiebusch 

 

Introdução 

 

Por professor principiante entendemos o profissional iniciante na carreira, estreante no 

ofício de ensinar6, sendo incluído nesta categoria aquele que vive os primeiros cinco anos da 

profissão docente. Os professores iniciantes precisam aprender a ser professor e aprender a 

ensinar, conscientes de que à docência é baseada na aprendizagem e, por isso, necessitam 

ter foco na construção do conhecimento; no compromisso como docente e na promoção 

do sucesso acadêmico. Sendo a universidade um espaço formativo por excelência, de 

aprender e ensinar, participam deste processo os professores, os estudantes - e todos os 

sujeitos encantados com a possibilidade de conhecer mais - que atuam neste 

tempo/espaço.  

O doutorando com “beca”, bolsa de estudos, configura-se como um professor 

iniciante, vive o doutorado e a docência, precisa ser um estudante de doutorado, “becário” 

com sucesso acadêmico, professor, pesquisador e, ainda, escrever uma tese, mediante as 

diversas atividades que desempenha. O doutorando vive a dualidade de ser estudante e 

professor na mesma instituição, o que representa um processo de interação do 

estudante/professor/instituição. 

 Os estudantes matriculados em um Programa de Doutorado em universidades da 

Espanha podem participar do “Programa de Ayudas para la Formación del Profesorado 

Universitario”, assinam contratos de trabalho sob a modalidade de “Contratos Predoctoral”, 

regulados nos artigos da Lei 14/2011, de primeiro de junho, do Sistema Espanhol de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, cujo parágrafo "c" foi modificado pela disposição final da Lei 

20/2015, de nove de setembro. São subvenções do Ministério da Educação, Cultura e 

Esportes, da Espanha, para estudantes que apresentam desempenho acadêmico destacado 

(notas máximas, publicações científicas, Curriculum vitae, memorial do projeto de tese, 

matrícula em um Programa de Doutorado, entre outros), o que resulta no recebimento de 

convocação de bolsa de estudos, com duração máxima de quatro anos, salvo deficientes com 

até seis anos de duração, no período do doutorado, para formação investigadora e acadêmica, 

em tese de doutorado e aquisição de competências docentes universitárias, a fim de facilitar 
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sua posterior incorporação no Sistema Espanhol de Educação Superior e Investigação. É uma 

importante oportunidade para os doutorandos “becários”  que possuem bolsas de estudo, 

ministrarem aulas na Educação Superior, na mesma universidade em que realizam o 

doutoramento, já que estes terão as primeiras experiências docentes, com apoio do orientador 

de Tese.  

 A título de retomada a presente investigação7 originou-se do problema: Como se 

desenvolve o processo de transformar-se docente, um estudante - que é também doutorando - 

com bolsa de estudos – portanto, com as inúmeras demandas que tal condição exige - na 

Educação Superior? E o objetivo foi analisar o início da docência de professores iniciantes, 

doutorandos com bolsa de estudos na Educação Superior, da Espanha. 

 

Estreante no ofício de ensinar: a aprendizagem da docência universitária 

 

A aprendizagem da docência universitária ocorre a partir de um processo reflexivo, a 

aprendizagem da docência é um processo permanente de aprender, que se dá ao longo da vida, 

do desenvolvimento profissional docente; é um repensar constante e passa por muitas 

transformações pessoais e profissionais, ou seja, os saberes docentes estão sempre em 

construção ao longo da profissão. 

A fase inicial da inserção profissional na carreira docente na Educação Superior é de 

extrema importância, marcada por múltiplas aprendizagens e desafios. Para Marcelo García 

(2009b) os anos iniciais da docência são fundamentais para ter professores motivados e 

comprometidos com a profissão docente. Os anos iniciais são essencialmente importantes, é 

uma etapa de afirmação ou negação na profissão, em que o professor permanece ou desiste da 

docência.  

O processo de desenvolvimento profissional docente precisa ser construído ao longo 

da trajetória pessoal e profissional; é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, cada dia é um 

novo aprendizado, ou seja, vai se constituindo à medida que os docentes vão adquirindo 

experiências. O tornar-se professor é uma caminhada e é por toda a vida, uma aprendizagem 

permanente, em constante evolução. O desenvolvimento profissional docente vai se 

construindo a partir das experiências que os professores vão adquirindo com a prática 

pedagógica e na reflexão sobre a prática. A entrada na docência é um período marcante do 

contínuo processo de desenvolvimento profissional docente.  

 O cenário universitário é cada vez mais desafiador e complexo. É necessário que o 

professor da Educação Superior invista em estudo permanente, por meio da autoformação, em 
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infinitas situações de aprendizagem, uma construção cotidiana e ininterrupta, em um aprender 

constante. Precisamos intensificar o processo de ação-reflexão-ação sobre a prática 

pedagógica, mediada pela teoria, pela multiplicidade de saberes, tempos e espaços presentes 

no mundo contemporâneo.  

Consideramos que a universidade é um lugar de discussões acerca da aprendizagem da 

docência e da pedagogia universitária, pelos professores que atuam na instituição. Se 

queremos uma educação de qualidade, então precisamos ter os melhores professores e temos 

que oferecer as melhores condições de trabalho. Nesse sentido, a universidade, como 

instituição de ensinar e de aprender, precisa se preocupar com o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores, dos estudantes e dos demais servidores, ter um compromisso 

com a formação e a autoformação, cabendo-lhe viabilizar espaços formativos para discussão e 

problematização da docência na Educação Superior.  

 

Caminhos Metodológicos 

 

 A pesquisa desenvolveu-se com sete professores iniciantes na docência da Educação 

Superior, estudantes de Doutorado em Educação com bolsa de estudos, de três universidades 

públicas espanholas, sendo duas das províncias da Andaluzia (sul da Espanha) e uma da 

Galícia (norte da Espanha). A pesquisa teve abordagem qualitativa e o instrumento de coleta 

de dados foi a entrevista semiestruturada, por meio de um roteiro de questões previamente 

elaboradas  Para a análise e interpretação dos dados, utilizamos os princípios da Análise de 

Conteúdo, proposta por Bardin (2009).  

 

Aprendizagem docente na Educação Superior: as descobertas da pesquisa  

 

 A pesquisa foi desenvolvida com sete doutorandos/professores iniciantes8 na 

docência na Educação Superior, sendo seis professoras e um professor. Como formação 

inicial, quatro dos entrevistados cursaram a graduação em Pedagogia, um Educação Infantil, 

um Educação Primária e um Psicopedagogia. Quatro dos participantes realizaram um 

mestrado e três fizeram dois cursos de mestrados. Quatro dos interlocutores são doutorandos 

em Ciências da Educação, dois em Equidade e Inovação em Educação e um em Educação, 

sendo que somente um doutorando está no primeiro ano de doutorado, dois no segundo, um 

no terceiro e três no quarto ano de doutoramento. A maioria dos docentes atua nos cursos de 
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graduação em Educação Primária, Educação Infantil, Pedagogia, seguida de Educação Social, 

em diferentes disciplinas destes cursos.  

 A investigação evidenciou os motivos para a escolha da profissão docente, a 

admiração pela docência, o sonho de infância e a referência profissional de um professor da 

Educação Primária, por ser uma profissão gratificante e contribuir para a melhoria da 

educação e da sociedade. Para um professor: "Contribuir para melhorar a educação, nas 

escolas do meu país e ajudar a formar novos professores". Para os professores novatos a 

importância da profissão docente para contribuir na construção de um mundo melhor e a 

aprendizagem de todos os estudantes. 

 Para os professores iniciantes, os anos iniciais da docência na Educação Superior 

foram uma experiência positiva, mas também foram impregnados de sentimentos de medo, 

inquietação, insegurança e solidão. Um participante afirma: “Primeiro de solidão e 

insegurança, tem sido difícil”. O início da docência é um desafio, historicamente, nossa 

profissão docente sempre foi solitária. Como disse o professor: “Tive que aprender sozinho”. 

O professor, sozinho, buscando fazer a diferença em sala de aula, aprendendo sozinho, vive o 

isolamento pedagógico, mas com comprometimento na profissão, em fazer o melhor. É um 

período de múltiplas aprendizagens para um iniciante na docência universitária, exige-se que 

o professor iniciante desempenhe as funções igual a um professor experiente, como se todos 

os iniciantes e experientes fossem iguais, não é respeitado o percurso que cada um está 

vivendo. 

 As idades dos estudantes são semelhantes, próximas ou maiores que a dos 

professores principiantes, muitas vezes os estudantes veem os professores como estudantes, 

colegas. “Os estudantes me viam como estudante, mas eu sou um professor iniciante”.  Os 

estudantes com mais idade que os professores podem gerar um certo desconforto, por terem 

mais experiência de vida. Como ressata outro professor: “Eu estava com um pouco de medo, 

enfrentei algo novo, tive estudantes que eram mais velhos que eu”. Outra questão abordada 

pelos estreantes no ofício de ensinar são os estudantes de inclusão, com deficiência. “Temos 

que atender os estudantes deficientes da melhor maneira possível”. Precisamos aprender a 

conviver com a diversidade de sujeitos presentes em uma turma, partindo sempre do princípio 

de que todos podem aprender, desde que sejam oferecidas intervenções pedagógicas para cada 

um. 

 Em relação às dificuldades vivenciadas no início da carreira, os 

estudantes/professores iniciantes ressaltaram a quantidade de tarefas que possuem e que 

precisam dar conta junto com o doutorado. Como um professor relata: “Trabalhar na 

docência, pesquisando e escrevendo uma tese de doutorado é complicado”. Outro 



 

principiante complementa: “A grande quantidade de trabalho. Fazer o doutorado, pesquisar, 

produzir e ser professor, é difícil dar conta em pouco tempo”. Para Zabalza (2004, p. 109): 

“Atualmente, novas funções agregam-se a estas, as quais ampliam e tornam cada vez mais 

complexo seu exercício profissional”. Ser doutorando, investigador e professor iniciante 

demanda muitas atividades, é necessário ter um certo equilíbrio para vencer todas as tarefas.  

Os professores iniciantes buscaram socializar as conquistas, as dificuldades no início 

da docência com os orientadores de tese, colegas com bolsa de estudos, professores e amigos. 

O processo do “becário”, como investigador principiante e estreante no ofício de ensinar, em 

formação com seu mentor9. É um processo formativo de suma importância, onde o “becário” 

com o mentor interagem e aprendem juntos; é o professor experiente orientando, ajudando o 

iniciante, por meio do compartilhamento de saberes, do trabalho colaborativo e partilha entre 

os pares. 

 O apoio e a parceria do mentor e outros professores contribuem para a construção da 

docência e identidade profissional. “A experiência do orientador e de outros professores 

ajuda muito”. Compartilhar saberes é de extrema importância para a aprendizagem 

profissional docente, na busca constante da reflexão, da análise permanente e crítica da prática 

pedagógica.  

 Os professores no início da carreira consideram os fatores essenciais para uma boa 

docência: o domínio do conteúdo, o planejamento, a organização, o trabalho colaborativo com 

outros professores e estudantes, a autoformação e a autoavaliação. Um professor salienta: 

“Meu orientador de tese e a autoformação me ajudam a construir minha identidade 

profissional”. A importância do orientador de doutorado no processo de construção da 

identidade profissional concebida como um processo contínuo, constituído de vivênicas e 

experiências. 

 A sala de aula e a universidade são espaços privilegiados para aprender a ensinar, de 

múltiplos conhecimentos, de constituição da identidade profissional, por meio da ação-

reflexão-ação constante da prática pedagógica. É preciso renovar-se, reinventar-se de todas as 

maneiras possíveis, na interação com os pares, no trabalho colaborativo, já que são as 

subjetividades e as diferentes identidades que constituem os modos de ser professor. Um 

iniciante destacou que: "A constante, a autoavaliação diária sobre a prática pedagógica, os 

pontos negativos que temos que melhorar e os desafios que temos que superar".  

A importância do professor conhecer a realidade que os estudantes, futuros, 

professores, irão trabalhar, para amenizar à distância entre universidade e escola. Como o 

professor questiona: “Que conhecimentos nossos estudantes precisam para atuar na escola, 
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para ter uma boa prática pedagógica? Existe uma diferença muito grande entre a 

universidade e a escola”. Outro estreante no ofício de ensinar argumenta: “A universidade 

está desconectada da escola. O mundo da universidade está fora da escola.” A universidade 

precisa repensar a distância entre ela e a escola, bem como a importância de estabelecer 

alianças com as escolas, porque somente juntos podemos melhorar a qualidade da educação. É 

necessário também pensar em outra universidade, que pensa e avalia a si própria, por meio da 

reflexão coletiva, constituindo-se uma organização pensante e aprendente, um lugar de 

infinitas possibilidades, uma comunidade de aprendizagem, onde todos aprendem e ensinam.  

 Os professores iniciantes precisam ter como foco a aprendizagem dos estudantes, a 

promoção do sucesso da aprendizagem dos estudantes e a qualidade da educação. Como 

afirma o professor: “Como ensinamos? Como o estudante aprende? O que fazer para o 

estudante aprender? Me preocupo se os estudantes estão realmente aprendendo”. Estas 

preocupações são primordiais para um novo fazer na universidade, com respeito às diferenças, 

levando os estudantes a serem os principais protagonistas do processo de aprendizagem.  

 As universidades investigadas desenvolvem poucas ações de apoio aos professores 

iniciantes para contribuir com a construção da docência, são mais para informações 

administrativas, os cursos são para todos os professores principiantes e experientes. Os 

professores iniciantes precisam de atenção, de cuidado especial. Para Marcelo García (2009a, 

p. 9), a inserção profissional é “uma das etapas mais importantes, mas, também mais 

desatendidas, do processo de aprender a ensinar”. As três universidades espanholas 

pesquisadas confirmam essa afirmação do autor, pois nenhuma delas têm um Programa 

Institucional de Inserção à Docência, duas já tinham há alguns anos, mas atualmente não têm 

mais. É uma pena que hoje os professores já não possam contar mais com um programa 

institucional, em um dos períodos mais importantes da carreira docente. A universidade 

precisa se perguntar qual é o perfil de docentes que queremos e que estratégias de formação 

serão propostas para ter esse perfil de professor, para dar conta da diversidade de estudantes 

presentes neste espaço de aprendizagem. 

 Todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que gostam muito de ser 

professores. “Me encanta, contribuir com a formação de novos professores, com educação de 

qualidade. É uma profissão muito gratificante e ajuda a melhorar como pessoa e 

profissional”. Gostar da profissão é essencial, para quem trabalha com a formação de futuros 

professores. A formação docente precisa acontecer de modo indissociável da experiência de 

vida. 

 Os iniciantes expressaram o que mais gostam na docência, perceber a evolução dos 

estudantes, e afirmar que construíram o conhecimento e o relacionamento com os estudantes. 



 

“O contato com os estudantes, uma relação de parceria, somos privilegiados, é uma fonte de 

enriquecimento impressionante, buscar sempre aprender”. E a necessidade de inovação na 

educação e na universidade. “Estamos em uma Faculdade de Educação temos que inovar”. 

Temos que repensar o papel da universidade e a necessidade gerar mudanças, especialmente 

na transformação das práticas com inovação, muitas vezes pensamos em inovação apenas 

como sendo o uso das tecnologias em sala de aula, são necessárias mudanças nos processos de 

ensinar e de aprender, pois há muitas formas de aprender, maneiras criativas de ensinar, numa 

perspectiva dialógica e emancipatória. Para Cunha (2016, p. 94) inovação: “[...] não se trata 

apenas de acionar mudanças medológicas ou prover a inclusão de recursos tecnológicos, 

referimo-nos, principalmente, a nova forma de compreender o conhecimento e, portanto, a 

uma alteração nas bases epistemológicas da prática pedagógica”. 

 Para os professores, o que é menos atrativo na docência é o número de estudantes 

por turma. “Não gosto do número expressivo de estudantes na sala de aula, muito 

complicado, não é possível fazer dinâmicas de grupo”. A avaliação da aprendizagem também 

está no conjunto do que os professores menos gostam, avaliar é complexo, é uma tarefa 

difícil, mas a avaliação é necessária para o (re)planejamento, é um (re)fazer contínuo, 

dinâmico e recíproco entre sujeitos, é um processo de ação-reflexão-ação para que seja 

instrumento de transformação, de inclusão, de emancipação, na busca do sucesso acadêmico 

de todos os estudantes.  

 A relação dos iniciantes com os estudantes é positiva, tranquila e engajada. “É um 

relacionamento muito próximo, afetivo e cordial”. O bom relacionamento e o engajamento do 

professor e dos estudantes são fundamentais e contribuem para a satisfação, a motivação e o 

sucesso acadêmico. Entre as dificuldades apontadas, destacam os estudantes de outros países, 

visto que o idioma dificulta a aprendizagem e a quantidade de estudantes por turma. Como diz 

o professor: “Com 80 estudantes em sala de aula, dificulta o aprendizado, falta atenção, é 

preciso tentar motivá-los”. Outro complementa: “Ser iniciante, ensinar em um grupo 

pequeno é mais fácil e em um grupo grande, é complicado”. A quantidade de estudantes 

dificulta o desenvolvimento de atividades, principalmente para um estreante no ofício de 

ensinar, as turmas são grandes, em média possuem 80 estudantes. 

 Os professores principiantes no início da docência passam por experiências positivas 

que contribuem para o aprender a ensinar, como a avaliação no final da disciplina. “Na 

entrega de uma avaliação, vários estudantes me parabenizaram pelo modo como foi 

desenvolvida a disciplina”. O respeito com os estudantes da inclusão, como aponta o novato: 

“Atenção especial para os estudantes de inclusão, para que se sintam incluídos de fato 



 

incluidos”. A inclusão deve acontecer, os estudantes têm o direito de estar na universidade, de 

aprender e de ter sucesso na aprendizagem.  

 Os estudantes de doutorado, principiantes na docência, veem como incerto, 

complicado e com falta de estabilidade o futuro como professores. Sobre isso, afirma um 

interlocutor: “Futuro muito incerto, contratos precários com pouca estabilidade”. Já outro 

salienta: “Eu gostaria de me dedicar a docência universitária, mas não sei como será o 

futuro”. O futuro dos doutorandos, como professores universitários, é incerto, em função das 

poucas oportunidades de contratos e de estabilidade, embora o desejo dos professores seja 

permanecer na universidade.  

 

Considerações para continuar a refletindo 

 

 A pesquisa desenvolvida com estudantes de doutorado com bolsas de estudo, que 

são professores iniciantes de Educação Superior e vivem o doutorado e a docência 

universitária em três universidades públicas espanholas. O início na carreira docente 

representa um ciclo primordial de aprender a ensinar, de constituição de docência, com muitos 

desafios e aprendizagens que contribuem de maneira fundamental para a construção da 

identidade profissional. É um período complexo, marcado por sentimentos de orgulho 

profissional e, ao mesmo tempo, de medo e de insegurança, uma vez que esses docentes 

convivem com a diversidade de estudantes, de disciplinas, de conteúdos e de turmas 

numerosas; vivenciando as primeiras experiências na inserção profissional na Educação 

Superior; aprendem a ensinar ensinando, no exercício da docência e na prática pedagógica 

desenvolvida no dia a dia. E o orientador de doutoramento exerce a função de mentor e tem o 

papel essencial de contribuir na aprendizagem da docência dos “becários”, orientando e 

ajudando esses estreantes no ofício de ensinar. 

Ser estudante de doutorado, professor universitário, pesquisador e, ainda, precisar 

redigir uma tese requer equilíbrio para atender às muitas demandas de tarefas e de 

responsabilidades. As universidades precisam cada vez mais realizar trabalhos integrados, 

colaborativos, onde aprender juntos pode representar uma forma solidária de se relacionar 

com o conhecimento e com a vida. Nas palavras de Côrte Vitoria (2018, p. 83): “A vida 

academica tem, também objetivos nem sempre explícitos, que estão relacionados com a forma 

de ver o mundo ou de falar sobre ele”.    

  Assim sendo, apostamos em universidades que desenvolvem ações de apoio aos que 

estão naquilo que se poderia chamar de infância da carreira profissional! É importante que as 

instituições tenham um Programa Institucional de Inserção à Docência, pautado na reflexão e 



 

análise sobre a prática pedagógica e o perfil de um professor que melhore o contexto em que 

atua. Se o futuro dos doutorandos como professores universitários, pode figurar como 

horizonte de incerteza, talvez o desejo de se encontrar – e se perder - na docência da 

Educação Superior possa representar um manso e suave ponto de ancoragem para as 

incertezas e as inquietações do nosso jovem estreante no ofício de ensinar.  

 

Referências 

 

BARDIN, Laurence. Análise do Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 

 

CÔRTE VITÓRIA, Maria Inês. La escritura académica: en la formación universitaria. 

Madrid: Narcea, 2018. 

 

CUNHA, Maria Isabel da. Inovações na educação superior: impactos na prática e nos 

saberes da docência. Brasília: Em Aberto, v. 29, n. 97, p. 87-101, 2016. 

 

MARCELO GARCÍA, Carlos. El professorado principiante: inserción de la docencia. 

Barcelona: Edições Octaedro, 2009a. 

 

MARCELO GARCÍA, Carlos. Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. 

Revista de Ciências da Educação. Lisboa, n. 8, p. 7-22, jan.∕abr. 2009b. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ESPAÑA. Becas y ayudas para 

cursar estudios universitarios de Doctorado. Disponível em: <https://www.mecd.gob.es/ 

servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar 

/universidad/doctorado.html>. Acesso em: 20 jul. 2018. 

 

ZABALZA, Miguel Ángel. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL INICIO EN LA DOCENCIA DE PROFESORES PRINCIPIANTES  

A TIEMPO PARCIAL EN LA UDELAR 

 

Natalia Correa 

 

Introducción 

 

Ser principiante es un estado o actitud, caracterizado “por la falta de experiencia ante 

determinadas situaciones y la necesidad de aprender a resolverlas” (MENGHINI, 2015, p. 

19). Generalmente desde el primer día los docentes principiantes tienen las mismas 

responsabilidades que los docentes experimentados (VONK, 1993, apud MENGHINI, 2015). 

Por otra parte, es habitual que los directivos no generen estrategias de recepción para los 

docentes. Puede que por estos motivos se encuentren como tópicos recurrentes en la literatura 

respecto de la iniciación, por un lado, los problemas −generalmente de índole instrumental− 

que enfrentan los principiantes (FLORES, 2008; MENGHINI, 2015) y, por otro, los 

sentimientos de estrés, angustia y dudas que pueden presentar en sus primeros pasos por la 

docencia (GAETA; MASETTO, 2013).  

La producción académica acerca del inicio en la enseñanza reconoce la peculiaridad, 

complejidad y naturaleza multifacética de dicha etapa del desarrollo profesional docente 

(FLORES, 2008). En las últimas décadas ha crecido la atención respecto a la temática, 

principalmente desde la investigación, lo que ha llevado a una cada vez más numerosa 

cantidad de comunicaciones a través de libros, artículos, congresos. Pareciera estar ya todo 

estudiado respecto a la temática o, incluso, que existiera un agotamiento teórico de la cuestión 

(MENGHINI, 2015). 

Aunque profusa para otros niveles educativos, principalmente el primario, Bozu 

(2010) llama la atención sobre la aún escasa investigación sobre la iniciación a la docencia de 

nivel universitario. De este modo, y más allá de la acumulación existente, es preciso realizar 

investigaciones situadas, es decir, ubicadas en un tiempo y espacio concretos (MENGHINI, 

2015). La investigación situada permite, por otra parte, hacer visibles similitudes y diferencias 

entre distintos contextos. 

En el caso particular de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay, no se 

cuenta con investigaciones acerca de las problemáticas, preocupaciones, inquietudes y 

necesidades de los profesores principiantes en su iniciación enseñanza, ni desde su 

perspectiva ni desde la perspectiva de docentes experimentados. En este sentido, la presente 

investigación ha buscado precisamente explorar la iniciación de docentes a tiempo parcial en 



 

dicha universidad dada la importancia de contar con información al respecto en virtud de que 

la formación de los principiantes no se realiza en base al conocimiento de su realidad ni de sus 

necesidades formativas. La opción por estudiar la realidad de aquellos principiantes para 

quienes la docencia es una profesión secundaria respecto de la principal fuera de la 

universidad (ANIJOVICH et al., 2009) se fundamenta en tres aspectos. En primer lugar, en la 

Udelar constituyen una proporción no menor del plantel docente en algunas carreras. En 

segundo lugar, se trata de un perfil docente poco estudiado por la literatura. En tercer lugar, 

dicho perfil se caracteriza por “contar con extensas jornadas laborales en su área de actuación 

profesional fuera de la universidad y su vínculo con la enseñanza se restringe a algunas horas 

por semana” (CORREA; COPELLO; PAREDES LABRA, 2016).  

 

Metodología 

 

La investigación se ha realizado en diversas etapas en las que se han combinado 

distintas técnicas de recolección de información. En este trabajo se ha optado por presentar un 

avance del análisis vinculado a las entrevistas mantenidas con docentes principiantes y 

experimentados responsables de asignatura en carreras con orientación profesional 

(Arquitectura, Contabilidad, Administración, Comunicación, Abogacía, Medicina).  

Los guiones de las entrevistas fueron semiestructurados y flexibles. En primer lugar, 

se consultó por datos que permitieran contextualizar la información y los informantes. Luego, 

se consultó sobre el proceso de iniciación atendiendo cuestiones como el desarrollo de las 

primeras clases, las problemáticas, inquietudes y necesidades del profesorado principiante, las 

ayudas recibidas o brindadas.  

El análisis de la información relevada se ha realizado utilizando el software 

MAXQDA 10.0. Los resultados se presentan siguiendo algunas de las principales temáticas 

abordadas en la literatura tales como las motivaciones para ejercer la docencia como 

profesión, la inserción en las instituciones y las primeras clases (problemas, preocupaciones y 

necesidades).  

 

Resultados 

 

En cuanto al profesorado principiante investigado, el mismo puede describirse como 

un grupo relativamente homogéneo en cuanto a su grado docente (son Ayudantes, Grado 1), 

no posee formación pedagógica previa, y cuenta con bajas cargas horarias asignadas para la 

actividad de enseñanza (entre 3 y 15 horas semanales). Si bien en los servicios las cargas 



 

horarias son asignadas de acuerdo con sus políticas, algunos profesores responsables de 

asignatura mencionan que han debido disminuir la dedicación semanal de determinados 

profesores debido a las actividades profesionales que estos realizan fuera de la universidad. 

En este sentido, la gran mayoría de estos docentes principiantes poseen una alta dedicación 

semanal a la profesión que ejercen fuera de la universidad (entre 30 y 50 horas semanales). 

Esta situación es considerada por los entrevistados, tanto principiantes como responsables de 

asignatura, como uno de los factores que inciden en las escasas posibilidades de realizar 

actividades de formación prolongadas y exigentes. 

Respecto de los motivos para elegir la enseñanza como profesión, en las entrevistas 

con docentes iniciantes se han mencionado distintos motivos −vocación, actualización 

profesional, invitación−. Desde la perspectiva de los profesores experimentados responsables 

de asignatura, sin embargo, los principales motivos atribuidos a los principiantes a su cargo 

son otros −salida laboral, interés en la investigación, prestigio que implica ser docente en el 

ejercicio de su profesión fuera de la universidad−. 

Los entrevistados que ingresaron a la docencia por vocación plantean que la misma 

surgió desde su infancia o adolescencia: “Siempre quise ser docente, de chico me gustaba 

toda la parte que sea de explicar, de ayudar a aprender cosas, ayudaba a mis compañeros de 

clase. Prácticamente terminaba una tarea y alguien que no la entendía y yo se la podía 

explicar lo hacía. Además nunca me costó mucho el tema de hablar, entonces eso siempre me 

motivó a eso. Después en el liceo lo mismo, tenía compañeros que venían a consultarme a 

casa o llamaban por teléfono, al punto tal que en un momento tuve que poner una 

contestadora [ríe], porque realmente llamaban a toda hora y era imposible seguir una vida 

normal” (Richard, E17). En otros casos la vocación se manifestó más adelante en la facultad: 

“No sé, creo que cuando estaba estudiando empecé a dar algunas clases particulares de 

alguna materia que me iba bien y después, siempre me gustó, y me llevó un día a presentarme 

a la cátedra y, bueno, después he seguido” (Mariano, E10).  

Por otra parte, existen docentes que ingresaron a la docencia como una forma de 

devolver a la sociedad la formación recibida por haber estudiado en una universidad pública: 

“Si, porque, o sea siempre, me gusta la docencia y más que nada también por un apoyo a la 

facultad, por todo lo que me dio la facultad y eso también” (Mario, E3). 

El ingreso a la docencia en el área contable tiene algunas particularidades; así hay 

muchos docentes que plantean que su decisión se motivó en la necesidad de actualización 

profesional: “La materia que yo doy es muy importante para los contadores. Es algo que me 



 

gusta hacer y me parece importante para auto-capacitarme, obligarme a estudiar esta 

materia y por eso empecé a dar clase. [...] es una materia que me parecía que, a nivel 

profesional me iba a aportar conocimientos muy útiles” (Mirta, E2).  

Por otra parte, muchos han tomado la decisión a raíz de una invitación en su ámbito 

laboral fuera de la institución: “mi jefe que es profesor siempre me decía por qué no me 

anotaba, ya había dado clases anteriormente y dije bueno voy a dar en la facultad, justo hubo 

un llamado y me anoté” (Paola, E11).  

Las primeras clases están marcadas por sentimientos diversos. Mientras algunos 

profesores principiantes se han sentido muy cómodos en sus clases, otros manifiestan haber 

transcurrido el inicio como algo estresante. Así, aparecen expresiones como “me sentí 

desesperado” (Sebastián, E9). Entre los motivos por los cuales esta etapa se presenta como 

problemática se encuentran la falta de apoyo de parte de los responsables de cátedra, la escasa 

experiencia docente y la falta de herramientas didácticas. Esto lleva a dedicar mucho tiempo 

en la preparación de las clases y a establecer estrategias de autogestión de su propia 

formación, tales como buscar sus propios materiales, solicitar ayuda a otros docentes o 

familiares, procurar lecturas del campo didáctico, ensayar sus clases, asistir como oyentes a 

clases de sus compañeros: “Creo que el proceso ese es demasiado informal, mi proceso de 

formación como docente fue, un camino te diría casi personal, buscas material, te armas tu 

clase, haces el ensayo de cómo doy la clase” (Mirta, E2). 

En cuanto a las problemáticas y preocupaciones, y a partir de lo mencionado de 

manera espontánea por los profesores principiantes entrevistados (es decir, sin forzar u 

orientar las respuestas en torno a determinados tópicos), se encontró que los principales 

problemas que identifican están vinculados con el desarrollo de su actividad directa en el aula 

(motivar a los estudiantes, cómo enseñar los saberes que poseen, la masividad, cómo actuar en 

situaciones para las que no se sienten preparados). También aparecen como problemáticos 

aspectos vinculados a cuestiones organizativas tales como la falta de tiempo para la 

preparación de las clases, la falta de coordinación de los equipos docentes y, por último, la 

ausencia o escasez de materiales didácticos y su falta de actualización. La falta de formación 

didáctica no es vista espontáneamente como preocupación por los principiantes. 

Sin embargo, para los profesores responsables de asignatura las principales 

problemáticas se relación con que los principiantes no cuentan con herramientas didácticas, ni 

formación ni experiencia docente. Esto llevaría a la reproducción de modelos docentes 

aprendidos por observación. Además, la masividad, la burocracia y el relacionamiento con los 

alumnos se plantean como dificultades. Muy pocos mencionan como problemático el hecho 

de que los principiantes den clases solos sin apoyo ni orientación.  



 

La inserción a la docencia en las facultades estudiadas se produce entonces −como 

rasgo común− predominantemente en soledad. La amplia mayoría de los entrevistados ha 

transitado solo sus primeros pasos en la docencia sin ningún tipo de apoyo, ni institucional ni 

de parte de sus superiores. En esto coinciden no solamente los docentes principiantes sino 

también los docentes experimentados al recordar sus primeras clases. Es muy poco frecuente 

que algún docente experimentado se acerque a los principiantes para colaborar con ellos en su 

ingreso. En ocasiones perciben algún tipo de apoyo, ya sea recibiendo autorización a asistir a 

clases de docentes con experiencia u orientaciones respecto de las planificaciones de curso. 

Cuando este tipo de apoyos se produce es, en general, a solicitud del profesor iniciante. En 

este sentido, se puede afirmar que desde lo institucional no se prevén instancias de inducción. 

Por otra parte la formación pedagógica de los profesores principiantes no solo 

contempla parcialmente sus necesidades formativas sino que, además, se realiza de manera 

opcional. No es habitual, de hecho, que se estimule tal formación desde los superiores ya que 

en caso de que un docente decida participar en alguna instancia formativa no tendrá 

contemplaciones en su dedicación horaria.  

Sin embargo, existen algunas excepciones que vale la pena rescatar. Algunos 

responsables de asignatura establecen estrategias de apoyo a los docentes iniciantes. Por 

ejemplo realizan reuniones antes o durante los cursos, les entregan materiales de diverso tipo, 

los capacitan, establecen sistemas de referentes, o los visitan en clase. Los principales motivos 

que plantean para realizar dichas dichas actividades se relacionan con facilitar la integración 

de los principiantes y la tradición. Otros mencionan su experiencia personal al inicio, cuando 

no recibieron ningún tipo de apoyo, como fundamento para no hacer lo mismo que sus 

superiores (CORREA, 2017). 

 

Consideraciones finales 

 

A partir de estos resultados parciales, en una primera aproximación analítica hemos 

distinguido tres modelos de iniciación a la docencia en la Udelar: abandónico, amparo 

amigable e inducción. El primero, y más habitual, tiene como característica principal el dejar 

totalmente abandonado al docente principiante. El segundo consiste en la recepción de algún 

tipo de ayuda a solicitud del principiante. El tercero, y menos habitual, implica el desarrollo 

de algunas actividades de apoyo a los iniciantes por parte de los superiores. Adicionalmente, y 

en virtud de la diversidad de acciones relevadas, encontramos que estas últimas pueden 

consistir en dispositivos de acogida o recepción, dispositivos de apoyo o dispositivos de 

acompañamiento (CORREA, 2018). 



 

Referencias 

 

ANIJOVICH, R. et al. Transitar la formación pedagógica: Dispositivos y estrategias. 

Buenos Aires: Paidós, 2009. 

  

BOZU, Z. El profesorado universitario novel: estudio teórico de su proceso de inducción o 

socialización profesional. Revista Electrónica de Investigación y Docencia, v. 1, n. 3, p. 

55–72, 2010. 

  

CORREA, N. H. ¿Qué hice? Narraciones de docentes universitarios sobre sus primeras clases. 

In: MODZELEWSKI, H.; COPELLO, M. I. (Eds.). Combatiendo la soledad pedagógica del 

docente universitario. Una mirada interdisciplinaria a nuestras prácticas en las aulas. 
Montevideo: Universidad de la República. Comisión Sectorial de Investigación Científica, 

2017. p. 57–66. 
 

CORREA, N. H. Llegar a ser docente en la Udelar: Modelos de iniciación y dispositivos de 

inducción. In: MEMBRIELA, P. et al. (Eds.). Investigación y práctica en la educación 

superior. Ourense: Educación Editora, 2018. p. 409–413. 
 

CORREA, N. H.; COPELLO, M. I.; PAREDES LABRA, J. Docentes universitarios 

principiantes: Problemas, modelos de inducción y necesidades de formación. Libro de 

actas del V Congreso Internacional sobre el Profesorado Principiante y la Inducción a la 

Docencia. Anais...Sevilla: Grupo de investigación I.D.E.A., Universidad de Sevilla, 2016. 
 

FLORES, M. A. La investigación sobre los primeros años de enseñanza: Lecturas e 

Implicaciones. In: MARCELO GARCÍA, C. (Ed.). El profesorado principiante: Inserción 

a la docencia. 1era. ed. ed. Barcelona: Octaedro, 2008. p. 59–98. 
 

GAETA, C.; MASETTO, M. T. O professor iniciante no ensino superior: Aprender, atuar 

e inovar. São Paulo: Senac, 2013. 

  

MENGHINI, R. A. La investigación situada, docentes principiantes y desarrollo profesional. 

In: MENGHINI, R. A.; NEGRIN, M. (Eds.). Docentes principiantes. Aventuras y 

desventuras de los inicios en la enseñanza. Buenos Aires: Noveduc, 2015. p. 17–38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROFESSORES INICIANTES UNIVERSITÁRIOS:                                                          

A APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA  

 

Andressa Wiebusch 

 

Introdução 

 

Com a expansão da Educação Superior, foi preciso investir em mais docentes. No 

Brasil, o ingresso dos docentes nesse nível de ensino, em instituições federais, é pautado por 

um conjunto de provas (prova escrita, de desempenho didático-pedagógico e de títulos), 

denominado concurso público, para professor efetivo ou substituto. Por meio de concursos, 

temos professores iniciantes na profissão que não tiveram experiências como docentes e 

muitos recentemente concluíram os cursos de pós-graduação, em nível de mestrado e 

doutorado. Assim, o corpo docente é constituído, em sua maioria, por jovens, recém doutores 

e/ou mestres, que realizaram a formação acadêmica e que, logo após, ingressaram na carreira 

docente.  

Os professores iniciantes são aqueles que estão ingressando na profissão e que não 

tiveram experiências docentes anteriores. Os primeiros anos da carreira visam à construção da 

identidade profissional docente imbricada na trajetória formativa, nos processos formativos e 

nos saberes docentes, elementos que desencadeiam o desenvolvimento profissional e que 

constituem a profissão. Os professores iniciantes precisam aprender a docência, aprender o 

ofício de ensinar e da profissão.   

Compreendo que a aprendizagem da docência é um processo que envolve os “saberes 

e fazeres acerca do espaço e tempo da sala de aula, ou seja, os aspectos pertinentes ao 

desenvolvimento do trabalho pedagógico docente, abarcando o planejamento da aula até a 

reflexão sobre a prática pedagógica” (BOLZAN, 2016, p. 112). Essa aprendizagem para os 

professores iniciantes tem relação com a formação, a atuação profissional e os processos 

formativos que este professor vivenciar em sua carreira docente. Para Marcelo Garcia (2010, 

p. 26): “tornar-se professor é um longo processo”, que se estabelece ao longo da vida, quando 

os professores se colocam como aprendizes e buscam encontrar caminhos para a consolidação 

desta aprendizagem.  

Nesse sentido, a universidade é um lugar formativo para o processo de aprender a 

docência, e que essa aprendizagem não pode ser solitária, ela precisa estar articulada entre os 

pares, com outros professores, visando o compartilhamento, a troca de saberes e o 

desenvolvimento profissional docente, que de acordo com Marcelo Garcia (1999), acontece a 

partir da interlocução individual e grupal. Sendo assim, é de suma importância a criação de 



 

espaços de interlocução pedagógica, nas IES, que viabilizassem o compartilhamento de 

experiências, dúvidas e auxílio mútuo seria fundamental para que tais espaços da docência se 

constituam em lugares de aprendizagem para o professor, proporcionado, assim, a construção 

de conhecimento pedagógico compartilhado, elemento constitutivo da professoralidade 

(BOLZAN; ISAIA, 2006). 

Tal intento precisaria estar voltado à construção de mecanismos que possibilitassem, 

principalmente, a tomada de consciência acerca da atuação docente, voltada à formação de 

outros profissionais e sua vinculação a um projeto institucional de formação (BOLZAN; 

ISAIA, 2006), viabilizando que a universidade se constitua em um lugar de formação não 

somente para os que nela estudam, mas também para os que nela atuam. Os processos 

formativos e a aprendizagem da docência revelam a complexidade de ser professor, 

principalmente para quem é iniciante na profissão.   

 

Procedimento metodológico 

 

A pesquisa desenvolvida foi qualitativa, a partir da abordagem narrativa 

sociocultural10, fundamentada nas falas dos professores iniciantes, tendo como base os 

estudos de Bolzan (2001). Para a coleta de dados, realizei entrevistas semiestruturadas com 

seis professores iniciantes que atuam em cursos de graduação de uma universidade pública, 

do estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil. As entrevistas constituíram-se como um 

momento de reflexão sobre a iniciação à docência na Educação Superior e como os 

professores iniciantes constituem-se docentes, na universidade.  

Ao concluir as entrevistas, foi realizada a transcrição das narrativas no conteúdo literal 

e após o processo de análise dos dados foi de caráter sigiloso, confidencial, preservando a 

identidade dos participantes , utilizando como referência a análise de conteúdo proposta por 

Bardin (2009), com base nas fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados: a inferência e a interpretação. 

 

Resultados e discussões 

 

Apresento os caminhos trilhados, tendo como base as narrativas dos professores 

iniciantes universitários, que colaboraram com este estudo, ao expressarem suas experiências, 

                                                           
10 Esta definição foi cunhada na tese de doutoramento de Bolzan (2001) a partir de estudos vygotskianos e 

bakhtinianos. 



 

suas concepções e significações em relação à profissão docente e, concomitantemente, 

tiveram a oportunidade de refletir sobre essa atuação na Educação Superior. 

Como esses professores iniciantes não tiveram experiências anteriores na universidade 

como estudantes, passaram a refletir a respeito do trabalho docente, buscando compreender 

como devem atuar na docência, ou seja, estão aprendendo a profissão docente, a partir das 

experiências vivenciadas ao longo de seus processos formativos na própria universidade. Isaia 

e Bolzan (2008, p. 121) expressam que o processo formativo se constitui “a partir de 

experiências vividas pelos professores e que, pela sua significância intra e intersubjetiva, 

transformam-se em experiências formativas”. Nesse sentido, destacamos o conceito de 

simetria invertida, que é expresso nas narrativas, em que o aprender a ser professor está 

relacionado com as experiências formativas que foram vivenciadas, como estudantes, em sala 

de aula. 

Essa constatação corrobora o que diz Marcelo Garcia (1999, p. 205), “[...] existe uma 

socialização prévia durante os anos em que o futuro professor foi aluno, observou professores 

a ensinar [...]”, revelando a simetria invertida como uma espécie de espelhamento, de modo 

que o professor iniciante se baseia nos professores que teve durante a sua formação, 

reproduzindo os modos de atuação docente de seus antigos professores, tendo-os como 

exemplo. Isso foi evidenciado nos excertos narrativos que seguem, as ações intra e 

intersubjetivas foram adotadas pelos sujeitos ao se referirem aos processos formativos: 

 

Aprendi muito nas observações de aulas que tive, lembro, quando vou ministrar no curso de letras, 

de como foi ministrada aquela disciplina durante a minha graduação. Porque a gente não é 

preparado para o ensino em nível superior; toda minha formação na licenciatura foi para atuação 

no ensino fundamental e no ensino médio. 

 

O que eu fiz até agora foi copiar o exemplo que tive na minha formação acadêmica, as minhas 

aulas seguem a mesma linha das aulas que tive, o que não vejo com bons olhos isso. Não tenho a 

preparação para sala de aula, não tenho uma formação específica para isso. 

 

Os conhecimentos específicos dos professores e suas concepções acerca do ensino, da 

docência e da sala de aula revelam o percurso de formação e a dinâmica institucional 

anteriormente vivenciada como estudantes, de modo a refletir sobre a implicação disso no 

contexto universitário. Como não há formação específica para atuação na Educação Superior, 

os docentes se produzem a partir de modelos e de exemplos de professores que tiveram na 

graduação e na pós-graduação. A conduta pedagógica é atrelada à cultura acadêmica a qual 

vivenciaram, isto é, com base na experiência que tiveram como alunos e com os professores 

na universidade.  

Segundo o Parecer CNE nº 09 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores o conceito de simetria invertida diz respeito ao fato de que o 



 

docente: […] aprende a profissão no lugar similar àquele em que vai atuar, porém, numa 

situação invertida. Isso implica a coerência entre o que se faz na formação e o que dele se 

espera como profissional (BRASIL, 2001, p. 30). 

Compreendemos que, nesse processo, o estudante reflete acerca das vivências 

positivas da sala de aula, desenvolvendo a sua atuação docente no mesmo local e que isso se 

dá de forma invertida, o lugar é o mesmo, o que mudou foi o tempo e o espaço. Tendo em 

vista a formação técnica dos sujeitos da pesquisa, podemos indicar que as docências desses 

professores iniciantes partem de suas vivências como estudantes, ou seja, estes professores 

buscam, nas experiências de estudantes universitários, elementos que possam lhes constituir 

como docentes.  

As experiências que este professor vivenciou como aluno, na universidade, fazem com 

que ele tenha uma reflexão a respeito da atuação docente, o que implica na simetria invertida 

às avessas, que é quando o professor não reproduz as experiências negativas que ele vivenciou 

enquanto era estudante, conforme as narrativas: 

 

Tento não emitir aqueles comportamentos que eu não gostava nos meus professores, então os 

professores bons eu tomei como exemplo, os professores ruins eu tomei como exemplo também 

pelo menos do que não fazer.  

 

Fico pensando em como foi aquela disciplina e isso vai guiando a minha prática, até mesmo do 

que eu não gostava que faziam nas aulas. O meu estilo de aula é baseado na experiência como 

aluno de graduação e pós-graduação. 

 

As narrativas dos professores expressam que algumas vivências como estudantes, não 

serão reproduzidas como professores na sala de aula. Pois, estão buscando constituir-se como 

profissional ao compreender a profissão docente e os modos organizacionais da dinâmica 

institucional e pedagógica da universidade. Esse momento é caracterizado por um processo de 

autoformação, de (re)construção e de reflexão do professor para desenvolver suas aulas, 

diferentemente das aulas vivenciadas na condição de estudante, porque “trazem consigo uma 

série de crenças e imagens, baseadas em suas experiências prévias, que influem na forma 

como enfrentam a complexa tarefa da sala de aula” (VAILLANT; MARCELO GARCIA, 

2012, p. 53). 

Assim, compreendemos que a formação docente se caracteriza por aprendizagens nos 

quais os professores buscam o desenvolvimento profissional ao longo da vida. O processo de 

aprendizagem docente começa na formação inicial e perpassa toda a carreira na profissão. A 

aprendizagem da docência, segundo Bolzan (2010), é um processo que se estabelece durante a 

vida profissional, exigindo que os professores compreendam os processos formativos 

vivenciados, tomando-os como potencializadores de uma aprendizagem permanentemente.  



 

O aprender é todo dia, aprendemos uma coisa nova com os alunos, com os colegas de 

departamento, com a vivência na carreira docente e buscando conhecimentos novos a gente vai 

estar sempre aprendendo. 

 

O aprender depende de cada um, é muito particular, não sei se existe uma maneira do professor 

ensinar todo mundo. Mas acho que é um trabalho compartilhado entre o aluno e o professor. 

Então, me vejo como um facilitador do aprendizado. Dentro da sala de aula, a dinâmica é essa, é 

uma troca, na verdade estou aprendendo, provavelmente, muito mais que os meus alunos neste 

semestre. 

 

O modo como cada professor aprende a docência e vive a profissão é único e singular. 

Esses docentes destacaram que aprendem concomitante com os alunos, sendo mediadores e 

facilitadores do processo de aprendizagem. E quanto ao aprender docente, identificamos que 

essa aprendizagem é potencializada pelo inacabamento docente e pela tomada de consciência 

de que, até o final da carreira, estarão aprendendo. Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 92) 

corroboram ao enfatizarem sobre essa questão que “aprendemos a ser docentes quando somos 

conscientes do que fazemos e do porquê o fazemos; quando damos razões e refletimos sobre 

as origens e consequências de nossas condutas e das dos demais”.  

A experiência como mobilizadora da aprendizagem do ser professor é um elemento 

importante dessa dimensão formativa de tornar-se professor. Dada a complexidade dessa 

atuação docente na Educação Superior, os professores buscam nos colegas de profissão um 

apoio, no momento em que procuram os professores experientes para trocar ideias acerca das 

estratégias de ensino, da organização do trabalho pedagógico do planejamento das aulas, da 

avaliação dos alunos e da atuação docente.  

 

A formação do professor universitário precisa ser entendida como um processo que 

necessita manter princípios éticos, didáticos e pedagógicos comuns, 

independentemente do nível de formação em questão (seja um professor em carreira 

inicial ou titular), para tanto, é preciso criar uma rede de relações, de maneira que os 

conhecimentos científico e pedagógico sejam compartilhados e (re) construídos 

durante a ação docente (BOLZAN; ISAIA, 2007, p. 76). 

 

Sendo assim, as trocas com os colegas da universidade permitem estabelecer redes de 

apoio pedagógico, frente aos desafios que surgiram na docência. Nesse viés, Isaia, Bolzan e 

Maciel (2011) acrescentam que redes de interação construídas desempenham um papel 

imprescindível na aprendizagem da docência. Os excertos narrativos a seguir evidenciam 

essas redes de apoio entre os docentes: 

 

Recebi apoio informalmente de outros professores, mais na organização dos tópicos com os quais 

eu não era tão familiarizado. Houve troca de materiais que eles já tinham utilizado, com 

professores que já tinham ministrado aquela disciplina por exemplo. Houve um acolhimento e um 

auxílio dos professores do curso, que solicitei.  

 



 

Fui muito bem recebido, surgiram diversas dúvidas e fui conversando com as pessoas. Fui ajudado 

por colegas que tem mais experiência, o meu próprio colega de sala, esse é o segundo semestre 

dele, ele contou como foi o primeiro semestre, alguns detalhes práticos e sempre que precisei a 

chefe de departamento foi muito receptiva, fui auxiliado por todos. 

 

Diante disso, destacamos a importância do trabalho coletivo na Educação Superior, 

considerando a constituição de rede de interações e mediações para a efetiva construção de 

conhecimentos pedagógicos. Um trabalho em rede, em equipe, que propicie um espaço de 

troca em que os professores iniciantes e experientes possam compartilhar saberes, 

questionamentos, angústias de seu cotidiano é de suma importância. Na visão de Cunha 

(2007, p. 18), precisamos de: “[...] um professor que dialogue com seus pares, que planeje em 

conjunto, que exponha as suas condições de ensino, que discuta a aprendizagem dos alunos e 

a sua própria formação [...]”. 

Com esses aspectos recorrentes nas narrativas docentes, evidenciamos indícios de uma 

possível construção do conhecimento pedagógico, relacionado ao compartilhamento de ideias, 

de saberes e fazeres docentes. Os professores que ingressaram recentemente na universidade 

demonstraram iniciativas para buscar conhecimentos pedagógicos acerca da docência e das 

disciplinas que ministram. O processo de apropriação do conhecimento pedagógico é 

constituído na tessitura da rede de interações. Isso foi evidenciado nas narrativas que seguem: 

 

Tive ajuda de colegas, fui conversar com eles quando tive que lecionar pela primeira vez. Então os 

colegas que já tinham lecionado, fui procurá-los para conversar e ver o que eles tinham de 

material, que dicas eles poderiam me dar e faço isso até hoje. No próximo semestre, eu tenho uma 

cadeira nova para lecionar, já fui conversar com um colega. O chefe do departamento também me 

ajudava muito, ele me explicou como usar o sistema, como lançar nota, as aulas e fazer o 

planejamento. 

 

No início, em uma das disciplinas que ministro, busquei um dos professores que estava 

ministrando a mesma disciplina, pedi como é que ele dava andamento com a disciplina e consegui 

um apoio dele para desenvolver a disciplina. Quanto o apoio, todos ajudaram. 

 

A possibilidade de contar com outros colegas por meio da troca de materiais de 

disciplinas que os professores mais experientes já ministraram, buscando dar um auxílio aos 

professores iniciantes, potencializa a construção do ser professor, quando os professores 

reconstroem seus entendimentos acerca das situações que envolvem o ensino e a 

aprendizagem.  

O processo de interação e mediação com os professores experientes contribui muito 

para o professor principiante, a troca entre pares e interpares, o aprender com os professores 

experientes são elementos essenciais para a construção do ser professor, diante dos desafios 

existentes e dos enfrentamentos que surgem na docência. Sendo a atividade reflexiva um 

elemento essencial para o desenvolvimento docente, questionamos os docentes sobre como 



 

eles se reorganizam e/ou refletem acerca do planejamento e do trabalho pedagógico 

desenvolvido. As narrativas expressam que: 

 

A avaliação de como foi à disciplina por parte dos alunos o departamento faz, tenho acesso a essa 

avaliação e vejo as sugestões dos alunos. Vou fazendo ao longo do semestre, uma avaliação das 

aulas. Faço sempre uma autoavaliação, uma autocrítica das minhas aulas. 

  
Ao longo do semestre vou fazendo anotações, ministro a aula e vejo os pontos que poderiam ser 

melhorados, pontos que poderiam ser agregados àqueles conteúdos. A cada aula vou tendo visões 

novas e ideias para melhorar a disciplina e trazer coisas novas, até em termos de conteúdos 

também. 

  

Eu já tenho ideias de como modificar algumas aulas, justamente utilizando outros tipos de 

recursos, justamente porque eu acho que as minhas aulas como foram dadas nesse semestre, não 

foram boas o suficiente. Na última aula, o meu planejamento é pedir um feedback das aulas aos 

alunos. 

 

As narrativas demonstram que os professores têm consciência do que precisam 

melhorar, quando realizam uma reflexão acerca das aulas ao longo e ao final do semestre, 

buscando qualificar a sua atuação docente. Para consolidar a reflexão da e sobre a prática, o 

professor precisa de um distanciamento para rever quais aulas ministradas foram exitosas e 

quais não tiveram êxito, buscando compreender a sua atuação docente, “os processos de 

significação acerca do ser professor em termos de exigências e desafios implicados na 

docência”, considerando “[...] a identificação das vivências formativas as quais expressam as 

singularidades dos processos de aprender e ensinar” (BOLZAN, 2014, p. 18). 

Essa reflexão se constitui em ação-reflexão-ação, a partir das experiências vivenciadas 

na carreira universitária, quando o professor se coloca como protagonista, realizando uma 

autoavaliação de si, potencializando, desse modo, o processo de aprender a ser professor. 

Nessa direção, a reflexão, a tomada de consciência impulsiona o professor a refletir acerca 

dos desafios e dos enfrentamentos que vivencia no ensinar e no aprender no contexto 

universitário. A questão a ser pensada é sobre como esses elementos têm potencializado a 

aprendizagem da docência, sendo que as experiências formativas dos professores se 

constituem como suporte para a organização do trabalho pedagógico e o desenvolvimento das 

práticas pedagógicas. 

 

Considerações finais 

 

Na tessitura desse estudo, foi possível identificar que o processo de aprendizagem da 

docência está sendo construído com base nas experiências que são consolidadas após cada 

semestre letivo na universidade. No dia a dia da profissão, os professores iniciantes estão 

buscando aprender a docência, a interiorizar a cultura universitária, a compreender a gestão da 



 

dinâmica institucional e da dinâmica pedagógica nos cursos, de modo a entender a 

configuração e a organização da universidade.  

É um período da carreira universitária repleto de tensões, ajustes, desequilíbrios, 

adequações, bem como de expectativas e de conquistas acerca das vivências no contexto. No 

momento inicial da docência, alguns docentes reagem negativamente e, aos poucos, vão 

elaborando e reelaborando os processos de adaptação à profissão e à sua própria atuação 

docente.  

Ao refletir sobre a formação do professor universitário, são visíveis as necessidades de 

atividades formativas e a responsabilização institucional pela criação de um programa de 

inserção à docência, visando apoio e acompanhamento ao professor iniciante. Esse 

acompanhamento envolve um trabalho de cuidado e de acolhida, para que possam conhecer a 

gestão administrativa e pedagógica da instituição, bem como para compreenderem o trabalho 

docente na universidade.  

Considerando as exigências da docência, é importante que a instituição de ensino 

tenha iniciativas de acolhimento e de apoio aos professores universitários iniciantes; um apoio 

institucional por meio de orientações e assessoramento para a compreensão da realidade e da 

atuação docente na universidade. 
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CONTRIBUIÇÕES PARA PENSAR A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA INICIANTE E 

AS ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO OU FUGA DO STRESS 

 

 

Fernanda Fátima Cofferri 

 

Introdução 

 

 

Pesquisas no campo da docência universitária têm surgido para compreender como é a 

atuação dos professores iniciantes e como estes desenvolvem suas atividades seja no ensino, 

na pesquisa, na gestão ou na extensão universitária. Estes contextos colocam a profissão 

docente como uma das mais estressantes e desafiadoras, principalmente nos últimos anos 

(CUNHA, 2013; MARCELO GARCIA, 2008; MOSQUERA; STÖBAUS, 1996). 

 Entendemos o stress como reação natural e processual que ocorre nas esferas física e 

psicológica do organismo humano (LIPP, 2012; LIMONGI-FRANÇA; RODRIGUES, 2014). 

De acordo com Lipp (2012) no modelo quadrifásico do stress, a fase de alerta é a fase 

positiva, pois a pessoa energiza-se por meio da produção de adrenalina, preservando a 

sensação de plenitude. A resistência (segunda fase) é notada quando a pessoa tenta lidar com 

os estressores, buscando manter a sua homeostase interna11. Se os fatores estressantes 

persistirem com intensidade e/ou frequência, há uma ruptura na resistência humana, 

ocasionando a quase-exaustão (terceira fase), na qual o processo de adoecimento se inicia e os 

órgãos que possuírem maior vulnerabilidade genética ou adquirida expõem sinais de 

deteriorização. No caso dessas fases não serem diagnosticadas e tratadas, o esgotamento 

atinge a exaustão, relacionando-se às doenças graves que podem ocorrer nos órgãos 

vulneráveis, dependendo do organismo (LIPP, 2012). 

                                                           
11 Processo de regulação em que o organismo mantém o equilíbrio constante. 



 

Acreditamos que os professores têm predisposição a desenvolver estes quadros de 

stress, pois, “cada vez mais encontram ambientes exigentes, onde a lógica da produtividade 

escalona e hierarquiza, fomentando uma maratona acadêmica sem precedentes” (CUNHA; 

BRACCINI; FELDKERCHER, 2015, p. 80). Embora não existam muitos estudos na área da 

educação, percebemos esse cenário de stress quando na prática há uma disparidade entre as 

demandas situacionais e os recursos dos sistemas (biológico, psicológico e social) afetando o 

padrão de respostas comportamentais. Assim, este estudo se propôs a estudar quais situações 

contribuem para desencadear o stress na docência iniciante visando compreender como os 

docentes universitários enfrentam os desafios diários da profissão. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Essa pesquisa é de natureza qualitativa (MINAYO, 2010). Para a identificação dos 

colaboradores do estudo, solicitamos à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas de uma 

universidade pública federal a listagem com os nomes dos professores doutores, admitidos 

pela instituição, entre o período de 2012 a 2014. Posteriormente, selecionamos os sujeitos 

com base nos seguintes critérios: estarem atuando há menos de três anos na instituição e não 

terem exercido anteriormente a docência neste nível de ensino. O corpus de análise foi 

composto por oito professores iniciantes atuantes em sete unidades acadêmicas12. 

Embasamos-nos ainda, no critério do tempo de atuação, por meio do tempo de estágio 

probatório que, nas universidades federais, é acompanhado por um relatório de avaliação 

realizado por um professor mais experiente, nos primeiros três anos de inserção na carreira.  

Para entender em que condições físicas, emocionais e sociais os professores iniciantes 

exercem a profissão, o objetivo da pesquisa13 foi analisar as narrativas de professores 

universitários iniciantes relacionadas às situações de stress vivenciadas, bem como 

compreender se são produzidas estratégias de enfrentamento ou esquiva frente aos desafios da 

carreira universitária. Para a coleta e análise dos dados, foi utilizada a pesquisa narrativa 

(GIBBS, 2009) com base nos relatos dos professores que se disponibilizaram voluntariamente 

a participar da pesquisa. Elaboramos as categorias de estudo com base nos relatos, que 

posteriormente foram transcritos e resultaram nas categorias de análise. 

 

                                                           
12 Os professores entrevistados atuam nas seguintes unidades: Escola de Enfermagem - EEnf, Escola de Química 

e Alimentos - EQA, Instituto de Ciências Humanas e da Informação - ICHI, Instituto de Oceanografia - IO, 

Instituto de Educação - IE, Instituto de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis - ICEAC, Instituto de 

Ciências Biológicas – ICB. 
13Este artigo caracteriza-se um recorte da dissertação de mestrado da autora, porém, foram acrescidas de 

reflexões que se relacionam diretamente com a proposta do eixo temático escolhido, bem como do evento. 



 

Encantamentos e desafios da docência iniciante 

 

Desde os anos 2000, a Educação Superior pública e privada, vem crescendo 

significativamente e se mostrando como oportunidade de acesso e democratização ao 

conhecimento e a qualificação profissional para pessoas de culturas, raças, classes sociais e 

econômicas diversificadas. Neste contexto, ampliou-se a contratação de docentes e 

funcionários, foram ampliadas ou criadas outras instituições, assim como, implantação de 

diversas modificações na legislação da educação brasileira e nas políticas públicas visando 

atender as novas configurações da educação no Brasil. 

 De acordo com Zabalza (2004) a crescente massificação da educação superior e a 

concentração de estudantes em alguns cursos ocasionou a expansão de oferta e acesso às 

universidades como possibilidade de ascensão social, profissional e cultural. A entrada na 

carreira docente é um desses movimentos da educação fundamental de ser investigado, pois, 

faz parte do desenvolvimento profissional docente.  

 A relação entre sobrevivências e descobertas na fase iniciante da docência, conforme 

proposta por Huberman (2000) pode ser observada nas narrativas referentes às interações 

com os estudantes universitários. O uso das tecnologias digitais na sala de aula, em 

momentos que não têm caráter pedagógico é traduzido como indicador de indisciplina e afeta 

a aprendizagem dos estudantes, provocando situações de mal-estar e irritabilidade, conforme 

o relato: “O primeiro ano é desanimador, porque você se prepara para a aula e as pessoas te 

afrontam. [...] Será que eu finjo que não estou vendo ou tento mudar eles? Na hora eu fico 

triste, eles estão jogando no celular, de óculos escuros. Isso desanima (P8)”!  

É um grande desafio para o professor iniciante criar estratégias para contornar os 

momentos de indisciplina, aproximando-se dos estudantes, bem como, diminuindo os 

sentimentos desgastantes. Salientamos a existência de outros estudantes, conforme relato da 

professora entrevistada (P8):  

 

Não podemos generalizar. Têm bons alunos e é por esses que preparo minha aula. 

Também penso que a geração mudou, então, cabe ao professor ir se atualizando. 

Não podemos dar a mesma aula de anos atrás. Essa geração gosta de novidades e eu 

vou dar aula falando daqueles conceitos antigos, mas de que forma eu vou chamar a 

atenção deles? São algumas inquietações que me causam mal-estar. 

 

Nesse contexto, entendemos que as preocupações com aspectos sociais, geracionais e 

culturais potencializam a reformulação do planejamento de ensino voltado aos diferentes 

perfis de estudantes. Conforme Zabalza (2004) esse exercício revisa as práticas à luz das 

novas condições de exercício profissional, incorpora as tecnologias digitais, orienta a 



 

formação para o mercado de trabalho e consequentemente produz impactos no 

desenvolvimento da docência e nas interações na universidade. 

O estágio de “sobrevivência” ou choque de realidade é percebido a partir da 

complexidade da atividade profissional, da preocupação consigo mesmo, da preocupação com 

a pressão e solução dos conflitos, da falta de segurança, entre outros aspectos. Por outro lado, 

o aspecto da “descoberta”, remete ao entusiasmo e à motivação inicial, o enaltecimento por 

ter responsabilidades e integrar-se a uma instituição de educação superior. Esses aspectos 

podem ou não ser vivenciados em paralelo, embora, percebe-se que as descobertas da 

docência dão suporte às sobrevivências vividas pelos professores (HUBERMAN, 2000). 

Apesar das cobranças, incertezas e múltiplas responsabilidades, o exercício da 

docência universitária consiste em uma realização pessoal significativa, sendo que, tais 

vivências, desafios e histórias caracterizam o desenvolvimento profissional dos professores. 

Segundo Santos et al (2018) isso envolve o comprometimento com aprendizagens pessoais 

contínuas durante a carreira docente, para tentar superar as necessidades vigentes advindas do 

cotidiano em constante transformação (no qual está inserido como ser social), permitindo aos 

professores apropriar-se dos seus próprios processos de formação e ressignificar sua 

profissionalidade docente. 

Percebemos também que há a coexistência da solidão profissional e a organização 

do processo de ensino. Ser professor universitário iniciante ora caracteriza-se em momentos 

de realização, ora em preocupações e inseguranças, conforme expressa o entrevistado: 

 

Essas disciplinas que eu dou nunca vi no meu curso. Isso é muito complicado, 

porque no concurso pedia a minha formação, mas não era específica para atuar. Eu 

pesquiso e estudo, embora eu não tenha conhecimento prático nenhum daquilo, é o 

que os alunos perguntam [...] E isso acontece com a maioria dos colegas (P8). 

 

As situações expressas nas narrativas encaminham, pelo menos, duas reflexões: uma é 

com relação à necessidade do conhecimento específico na área de atuação. Conforme Antunes 

(2011, p. 30) afirma, “quando o professor não domina a área do conhecimento em que atua, 

não consegue construir respostas metodológicas para os desafios educacionais que enfrenta 

em seu cotidiano [...]”. O outro desafio é que por terem pouco conhecimento na área em que 

atuam, os professores iniciantes têm se deparado com dificuldades em abordar os saberes da 

formação profissional. Múltiplos são os aspectos em que a adaptação é necessária, bem como 

afirma a entrevistada: “Você vai descobrindo no processo como fazer. Talvez se eu tivesse 

recebido uma orientação, pudesse conduzir as coisas de um modo diferente” (P4).  

Tardif (2002) expressa que é na prática que estes descobrem e ajustam os conflitos, as 

expectativas e as percepções, até então consideradas sobre a profissão, os estudantes e os 



 

processos de ensino e de aprendizagem. Assim, vão ampliando os horizontes e sua percepção 

para novas formas de organizar o ensino, conforme nos diz uma entrevistada: “Eu penso: essa 

aula é muito teórica! Vou fazer alguma coisa diferente” (P8). Apesar dos desafios da inserção 

profissional, essa professora tem uma preocupação com a didática nas suas aulas, o que 

influencia o modo como desenvolve suas aulas. Segundo Cruz (2017), a didática, cujo foco 

epistêmico reside em concepções, fundamentos e práticas de ensino, constitui um dos 

conhecimentos profissionais decisivos para o exercício da profissão docente. 

Além disso, os entrevistados expressam a necessidade de maior acompanhamento, de 

orientação e de comunicação institucional. Cunha; Braccini; Feldkercher (2015, p. 74-75) 

confirmam essa necessidade dos iniciantes ao destacarem que, 

  
Parece ser um período em que os docentes universitários estão buscando o seu estilo 

profissional, onde estabelecem os valores que vão se constituindo numa marcante 

cultura. Entretanto as representações e as ideologias profissionais sugerem o 

individualismo e os joga numa condição de ambiguidade. Por um lado são cada vez 

mais responsabilizados pelo sucesso da aprendizagem de seus alunos, bem como 

pelos produtos de sua condição investigativa. Por outro, a preparação que tiveram 

não responde às exigências da docência e não foram para ela preparados. 

 

Notamos que a multidimensionalidade de sentimentos como angústia e insegurança 

presentes no início da carreira associam-se as proposições de Huberman (2000) quanto às 

sobrevivências e descobertas, sendo que a coexistência entre ambas é o que dá o equilíbrio ao 

exercício profissional docente. 

Observamos que os professores desenvolvem estratégias de enfrentamento de luta 

e/ou controle conforme o depoimento retrata: “Sinto stress muito mais de ordem pessoal. Às 

vezes, eu converso, troco uma ideia, mas esse desconforto fica numa dimensão pessoal. De 

repente, isso tem reflexo na minha aula, na minha postura como professora” (P4). Essa 

percepção pode ser indicadora do mal-estar docente (ESTEVE, 1999) devido aos efeitos 

negativos citados pela professora. Ela continuou afirmando:  

 

Eu imagino que as angústias e insatisfações vão influenciar e reduzir a minha 

motivação e o meu comprometimento. Talvez já esteja comprometendo e eu não 

perceba, pode vir a prejudicar a minha vida pessoal e eu precise assumir uma postura 

que hoje eu critico, mas acho que é uma estratégia de sobrevivência pra que eu seja 

uma pessoa normal e não surte com tudo isso (P4). 

 

Esses entendimentos sugerem que a professora vivencia a fase de resistência do stress, 

pois “tenta lidar com os seus estressores de modo a manter a sua homeostase interna” (LIPP, 

2012, p. 110), reconhecendo e mobilizando os seus sinais no corpo e na mente para manter o 

equilíbrio integral do organismo. Nesse sentido, Jesus (2002) afirma que a docência é 

complexa: pode trazer felicidade, na qual o envolvimento pessoal é correspondido e, ao 



 

mesmo tempo, pode transformar-se numa relação destrutiva em que a personalidade e 

autoestima fiquem afetadas. O bem-estar pode ser notado de acordo com a narrativa abaixo: 

 
Eu adoro dar aula [...] eu não me vejo fazendo outra coisa. Por mais que eu olhe para 

o contexto geral, eu pondere sobre “o que me trouxe aqui”? Por pior que seja o 

contexto, eu nunca termino a aula dizendo “eu estou infeliz”. A endorfina da aula e 

da pesquisa me faz muito bem (P5). 

 

As estratégias de enfrentamento de controle e/ou luta citadas referem-se à 

autorrealização pessoal, pois são básicas para a transformação do stress negativo em stress 

positivo. É uma abordagem que ganha força, “na medida em que se mostram benéficas, a 

partir de programas específicos voltados à potencialização de estratégias aos docentes ante as 

situações de mal-estar” (SAMPAIO; STOBÄUS, 2016, p. 154). 

As estratégias de fuga e/ou esquiva utilizada pelos docentes entrevistados é de 

caráter evasivo e não de enfrentamento, pois reporta-se ao afastamento e à negação. Conforme 

a seguinte narrativa: “A gente tem que aprender a dizer não para algumas coisas e dizer sim 

para as coisas que são necessárias” (P1). Este relato nos remete que a professora usa da 

estratégia de esquivar-se de atividades que não lhe são prioritárias, evitando a sobrecarga de 

trabalho. Estes sentimentos alicerçam modos individuais e estratégicos de manejo do stress 

porque são elementos estruturantes da vida dos professores porque representam o que é 

importante para si, já que, envolvem uma dinâmica entre as experiências, competências e 

expectativas próprias a cada um. Neste sentido, entendemos que seja necessário discutir sobre 

os modos de enfrentar momentos adversos da docência, que nos levam a compreensão da 

capacidade do ser humano em persistir e adaptar-se constantemente face às dificuldades ou 

obstáculos que encontra. Essa capacidade humana é entendida como resiliência (SOUSA, 

2010). Refere-se à força interna capaz de favorecer a superação de adversidades no meio em 

que o sujeito está inserido.  

Na docência universitária iniciante, é uma capacidade que vem sendo utilizada em 

distintos momentos, bem como, expressa a seguinte fala: “Eles [professores antigos] regulam 

a gente, mas a gente contorna para não se expor. Eu preciso usar a resiliência e não conheço 

ninguém que não precise usar. Prefiro me fazer de desentendida [...] que não ouvi ou vi a 

solicitação” (P8). Essa professora acredita que a resiliência seja uma maneira de esquivar-se 

da situação de mal-estar com o colega e a usa como estratégia de fuga. 

 

Considerações finais 

 



 

Nosso estudo possibilitou compreender elementos substanciais que constituem o 

período inicial da docência, definida por aspectos de “sobrevivência”, baseados nos desafios, 

preocupações e multiplicidade de atribuições. E, por outro lado, a “descoberta” traduzida na 

dedicação, realização pessoal e profissional da profissão. 

Conforme são vivenciados os acontecimentos profissionais, o organismo reage de 

maneiras diferentes. Por vezes, essas reações podem ser positivas, desenvolvendo o stress 

positivo. Quando o organismo reage negativamente às situações, produzindo sensações de 

irritabilidade e insatisfação, resulta no distress, que tem caráter negativo. Assim, 

identificamos que os professores em início de carreira, desprovidos de experiência 

profissional, convivem e produzem os dois tipos de stress, sendo esta, uma relação dinâmica e 

variável. 

Devido à heterogeneidade da docência iniciante, notou-se que mal-estar e bem-estar 

docente andam “lado a lado”, e o que se difere nesse processo é o modo como cada professor 

enfrenta ou não as adversidades, pois alguns docentes desenvolveram estratégias de 

enfrentamento de controle, outros optaram por estratégias evasivas, como a fuga das situações 

que não querem enfrentar. Ambas as estratégias articulam o exercício da resiliência, visto que, 

são atitudes que almejam evitar o desgaste emocional e a sobrecarga de trabalho frente às 

salas de aula repletas de estudantes e os conflitos pessoais com os colegas. 

Nesse sentido, constatamos que, apesar da inexistência de um programa institucional 

voltado para as demandas de inserção e formação dos professores iniciantes, são produzidas 

estratégias resilientes indispensáveis à adaptação ao contexto universitário, tanto no âmbito 

individual quanto coletivo. Estas atitudes criam condições físicas e psicológicas para superar 

as adversidades e perceber os contentamentos relacionados à docência universitária iniciante. 

Em vista disso, identificamos a iniciação à docência como um momento determinante 

do processo de desenvolvimento profissional docente. Reiteramos também que dar voz aos 

professores universitários iniciantes têm contribuído para discutir o campo da didática e da 

formação de professores diante os contextos vividos na educação brasileira na atualidade. 
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OS DESAFIOS DOS PROFESSORES INICIANTES:  

NA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

Rubya Mara Munhóz de Andrade 

 

Introdução 

 

Os processos formativos que envolvem o desenvolvimento profissional docente, na 

Educação Superior, pressupõem responsabilidade e compromisso ético, político e social com 

o tipo de sociedade, país e mundo que se deseja construir. Se a opção é por um mundo mais 

justo, fraterno, respeitoso, inclusivo e democrático, necessita-se potencializar, na Educação 

Superior, espaços formativos e propostas pedagógicas que viabilizem o êxito e o sucesso na 

aprendizagem e na formação humana. Urge refletir, neste contexto formativo, sobre como a 

Educação Superior contribui com o desenvolvimento profissional docente dos professores 

iniciantes e como os desafios que fazem parte desse processo são assumidos pela gestão 

universitária, refletidos, partilhados e superados entre seus pares? De acordo com pesquisas 

de Huberman (1992), Tardif (2002) e Veenman (1984), professores iniciantes são 

considerados aqueles profissionais que exercem a docência no período entre o primeiro e o 

quinto ano de exercício profissional.  

Os docentes iniciantes que participaram desta investigação exercem suas atividades 

profissionais na Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, que foi criada pelo governo 

federal por meio da Lei nº 11.640, de 11/ 01/2008, com o objetivo de minimizar o processo de 

estagnação econômica e contribuir com o desenvolvimento regional do Rio Grande do Sul. A 

investigação realizada objetivou refletir sobre os desafios do desenvolvimento profissional 

docente dos professores iniciantes da Universidade Federal do Pampa, ingressantes nos 

últimos cinco anos na instituição, contemplando a partir de suas perspectivas, a 



 

conscientização sobre o tema e o fortalecimento da formação de um coletivo universitário 

comprometido com o desenvolvimento profissional e integral do ser humano.  

 

Os anos iniciais da docência universitária 

 

Os primeiros anos do desenvolvimento da carreira docente constituem-se em um 

período de aprendizagens constantes e de enfrentamento de desafios, que vão além do saber 

científico da disciplina que ministra, transcendendo para a construção da própria identidade 

profissional. Nesse período inicial do desenvolvimento profissional, os acertos e as incertezas, 

próprios desta fase, requerem acompanhamento atento pela gestão universitária, pois são 

determinantes na construção de um profissional motivado, seguro e feliz em sua profissão. 

Colabora com esta reflexão, Tardif (2002, p. 84), ao mencionar que é “[...] um período muito 

importante da história profissional do professor, determinando inclusive seu futuro e sua 

relação com o trabalho”. Nesse sentido, o período inicial da docência, constituído de forte 

tensão durante o processo formativo profissional/pessoal, é decisivo pela continuidade ou 

desistência da profissão.  

Nessa lógica, a aprendizagem do discente, que se constitui princípio fundante da prática 

docente, quando desenvolvida com sucesso, contribui positivamente durante o período de 

desenvolvimento profissional docente do professor iniciante. Corrobora esta análise, 

Wiebusch (2016, p. 2), citando que “O início da carreira docente é o momento basilar de 

aprendizagem da docência, do aprender a ensinar, da constituição do ser, estar e fazer-se 

professor”.   

A Universidade Federal do Pampa, em seu Projeto Institucional – PI, orienta as ações 

e define a sua missão que é: “constituir uma instituição democrática, de qualidade e 

comprometida com a integração para o desenvolvimento sustentável da região e do país, 

fortalecendo o compromisso da instituição em promover um ensino de qualidade”. (2009, p. 

10). Ao cumprir seu compromisso institucional de propiciar a contínua qualidade do ensino 

nos cursos de graduação, instituiu, a partir do ano de 2008, “O programa de desenvolvimento 

profissional docente”, que se efetiva como uma proposta de formação continuada dos 

docentes da universidade (2009, p. 2), e o “Projeto de Acolhida e Acompanhamento do 

Professor Ingressante - PAAPI/UNIPAMPA”, é parte do Programa de Desenvolvimento 

Profissional Docente, onde as atividades direcionavam-se à qualificar o processo de inserção 

do novo professor na Instituição (2009, p. 2). Estes processos formativos, instituídos desde a 

criação da Universidade Federal do Pampa, revelam e ratificam seu compromisso ético com o 

desenvolvimento profissional docente e com a educação de qualidade.  



 

 

Percurso metodológico 

 

Esta investigação fundamentou-se em uma abordagem qualitativa. O instrumento para 

coleta de dados foi o questionário com perguntas fechadas e abertas, realizado com trinta 

docentes iniciantes,  enviado através do google drive para um quantitativo de 241 docentes, 

que ingressaram na Unipampa nos últimos cinco anos. Deste quantitativo, retornaram 35 

entrevistas de docentes, sendo que, destas, 30 são efetivamente professores iniciantes. Os 

dados coletados nas entrevistas revelam a formação inicial dos docentes, sua qualificação em 

nível de Pós-graduação, os desafios, as conquistas e as sugestões construídas nesses primeiros 

anos da docência.  

Quanto aos cursos de graduação dos docentes iniciantes, temos: Física (1), Ciências 

Biológicas (2), Geografia (1), Matemática (3), Pedagogia (1), Ciências Sociais (1), História 

(1), Engenharias de Produção (1), Engenharia Elétrica (1) e da Computação (1), Publicidade e 

propaganda (1), Medicina (1), Turismo (1), Administração (2), Nutrição (2), Tecnologia 

Ambiental (1) e Desenvolvimento Rural (1). As diversificadas habilitações dos docentes 

iniciantes revelam o compromisso da Universidade Federal do Pampa em atender as 

demandas e necessidades regionais, acordo firmado por uma universidade federal que 

desenvolve sua atuação em dez câmpus, com singulares necessidades educacionais de 

formação e desenvolvimento, econômico e social, na fronteira do estado do Rio Grande do 

Sul. 

Quanto à qualificação em nível de Pós-graduação (mestrado e doutorado), temos, dos 

30 docentes entrevistados, um quantitativo de 19 doutores (63,3%) e 11 mestres (36,7%). A 

qualificação destes profissionais revela que o percentual 63,3% de doutores é resultado de um 

período, no Brasil, de crescente investimento na formação de docentes para a Educação 

Superior. Quanto ao quantitativo distribuído por ano de ingresso na docência na Educação 

Superior, temos, em 2014, (7 docentes - 23,3%), 2015 (11 docentes - 36,7%), 2016 (10 

docentes - 33,3%), 2017 ( - ), 2018, até o mês de maio de 2018, ( 2 docentes - 6,7%). 

Constata-se que, nos anos de 2014, 2015 e 2016, o quantitativo do ingresso de professores 

iniciantes foi superior aos ingressantes nos anos de 2017 e 2018. Este dado coincide com a 

gradativa diminuição de verbas destinadas às universidades públicas federais. 

Para a leitura, análise e interpretação de dados, foram utilizados os princípios da 

análise de conteúdo proposta por Bardin (2009).  

 

Análise e discussão dos resultados 



 

 

Os anos iniciais de docência na Educação Superior representam um período complexo 

de expressivos desafios e aprendizagens constantes para docentes, discentes e gestores 

universitários. O sucesso e o fracasso nos processos de aprendizagem, bem como a segurança 

e a insegurança dos docentes no desenvolvimento dos processos educativos indicam um 

período de necessário apoio e acompanhamento.  

Quanto aos anos iniciais da docência, três dos entrevistados expressaram suas 

aprendizagens e conquistas, relatando que: “Os anos iniciais da docência foram tranquilos”; 

neste relato o docente iniciante indica, claramente, que não teve dificuldades na condução do 

processo de ensino e de aprendizagem. Já o segundo entrevistado relatou que as questões 

ocorridas na relação professor - aluno desenvolveram-se: “Sem grandes problemas”; 

observa-se, neste caso, que os problemas surgidos foram solucionados pelo docente com 

tranquilidade. No caso do relato do terceiro entrevistado: “Ótimos”, a realização de um 

sonho”, constata-se que o processo vivido atingiu expressiva satisfação pessoal e profissional. 

Neste período inicial, os enfrentamentos assumidos pelos docentes aparecem na fala 

de dois dos entrevistados, os quais revelaram que: “os anos iniciais da docência foram 

desafiadores, envolveram desafios que vão desde como realizar o planejamento dos planos de 

ensino e de aula, até questões de diversidade e alunos com deficiência, inclusão”. A 

complexidade que envolve os anos iniciais da docência, relatada pelo entrevistado, confirma a 

exigência por parte do professor iniciante de conhecimento técnico da disciplina que ministra 

e, concomitantemente, a habilidade no desenvolvimento dos processos de ensino e de 

aprendizagem de forma eficaz, objetivando que se efetive uma aprendizagem com sucesso. 

Todavia, o segundo entrevistado acrescentou que : “com a ajuda dos colegas, as práticas 

pedagógicas e metodologias, vão se tornando aos poucos familiares”, e assim reafirmou que 

o  processo de desenvolvimento profissional, ao ser acompanhado e assumido pelo coletivo de 

professores mais experientes e pela gestão universitária, possibilita a partilha  de saberes , a 

construção de conhecimento e a integração de docentes. 

Outro docente destacou que um dos maiores desafios está relacionado às questões de 

ensinar, “conseguir passar o conhecimento não é tarefa fácil”. Nesse sentido, os processos de 

ensinar e de aprender envolvem, de forma complexa, muito além do domínio do 

conhecimento do conteúdo específico. Englobam processos inter-relacionais entre docente e 

discente desafiados pela busca do saber e comprometidos com o respeito aos saberes do 

sujeito, seu potencial reflexivo, investigativo, criativo e processual de aprendizagem. A 

aprendizagem, entendida como processual, dialógica, libertadora e conscientizadora, é 



 

concretizada quando, através do diálogo, professor, aluno, gestão e comunidade universitária 

se constituem como sujeitos desse processo de construção/formação, individual e coletiva. 

Quanto às questões relativas à importância das práticas pedagógicas anteriores aos 

anos iniciais da docência, foram destacadas por cinco docentes experiências com 

acompanhamento pedagógico em práticas e no estágio supervisionado. O primeiro 

entrevistado destacou que: “Já tinha experiência em nível médio e fundamental, por isso não 

tive dificuldades”, estas experiências anteriores auxiliaram no desempenho pedagógico com a 

prática docente, pois, mesmo sendo relativas ao ensino médio e fundamental, favoreceram o 

conhecimento de como planejar o conteúdo, organizar o ambiente pedagógico e acompanhar a 

aprendizagem do aluno. Para o segundo entrevistado: “Foram relativamente tranquilos, 

porque passei em concurso na minha área de docência”; neste caso foi reforçado que, durante 

o curso de graduação, o estágio obrigatório e as atividades integradas de ensino, pesquisa e 

extensão universitária possibilitam vivências em que a teoria e a prática pedagógica se 

integram de forma dialética e fomentam a construção da aprendizagem. Já o terceiro 

entrevistado revela a experiência nas relações interpessoais, que se estabelecem durante o 

processo: “Tenho, na maior parte dos casos, uma boa relação com os e as discentes e com os 

e as colegas”, que explicita a necessidade de entendimento do processo de desenvolvimento 

profissional constituído de questões relacionais, determinantes no processo de aprendizagem. 

O quarto entrevistado contribuiu, relatando que: “Eu me adaptei bem, pois já havia 

trabalhado como professora substituta na Unipampa”; aponta a importância da experiência 

docente como fator relevante durante o processo de desenvolvimento profissional docente. Já 

o quinto entrevistado revelou a inexistência da experiência anterior ou a sua falta, como 

limitadora do sucesso docente: “A falta de experiência como uma situação desafiante, a 

ausência de experiência docente/pedagógica fragilizou os processos de ensinagem”.  

Nesse processo de desenvolvimento profissional docente, um professor iniciante 

revela as frustrações e os limites desse período. O docente diz que as experiências foram: 

“Frustrantes com o nível de desempenho dos alunos, com as condições da instituição e com a 

quantidade de atividades burocráticas que existem”. Este conjunto de dificuldades que 

constituem o cotidiano docente deve ser considerado como potencializador de formação 

pedagógica e humana, imprescindível na perspectiva da qualidade da aprendizagem, na 

reconstrução das condições estruturais da academia, na renovação pedagógica e na 

transformação social.  

Neste período de construção de sua identidade docente, as tensões e os desafios 

também acontecem em relação ao convívio com outros docentes. Um dos docentes destacou 

que: “Estão sendo ótimos, porém desafiantes, muito mais pelo convívio com outros docentes 



 

do que pelo exercício da profissão. Esta declaração confirmou que, além da formação 

pedagógica, devem ser implementadas ações que propiciem a integração, a solidariedade e a 

empatia entre os docentes, estimulando o trabalho partilhado e coletivo em busca de objetivos 

comuns.  

Nesse contexto complexo e desafiador, dois docentes relataram a falta de preparo 

pedagógico durante a Pós-graduação. “Tenho gostado bastante, porém acho que falta preparo 

para a docência na pós-graduação no Brasil. Atualmente sou aluna de doutorado no 

IME/USP e só tive a oportunidade de cursar "meia" disciplina (metade dos créditos de uma 

disciplina normal no instituto) voltada para a docência, além do estágio em docência 

obrigatório para bolsistas CAPES”. É evidenciado nesta fala que a pesquisa na Pós-

Graduação desenvolvesse de forma mais intensa e faz-se uma alerta para a necessidade de se 

adequar, de forma igualitária, o acompanhamento deste aluno em seu desenvolvimento 

integral, envolvendo a prática da docência. 

Outro docente contribui, alertando para a importância da participação em atividades 

além do ensino, de projetos de pesquisa e de extensão, como espaços de formação individual e 

coletiva. “Foram satisfatórios, pois conquistei a profissão que desejava, tive várias 

oportunidades para realizar projetos de pesquisa, ensino e extensão, incentivo e orientação 

dos colegas de trabalho e novos aprendizados”. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão fortalece espaços formativos de aprendizagem coletiva e potencializa a partilha, a 

criação e a recriação de práticas pedagógicas inovadoras na Educação Superior.  

Quanto aos desafios pedagógicos vivenciados nos anos iniciais da docência, um 

docente relatou que enfrenta: “Problemas com relacionamento com alunos, avaliação da 

aprendizagem; aprender a conduzir a aula, fazendo com que os alunos tenham interesse e 

concentração na aula”. Estes desafios constituem a necessidade de reflexão sobre a prática 

docente, a conscientização dos limites e a crença nas possibilidades de recriação, reconstrução 

das práticas docentes em um processo de entendimento da docência, como a arte de ensinar, 

aprendendo.  

Da mesma forma, os desafios relacionados à construção identitária foram revelados 

por outro docente: “Cobrança pessoal para organizar uma boa aula, utilizar recursos 

diferenciados e motivar os meus estudantes. Muitas vezes essa cobrança gerou uma 

ansiedade e/ou comparação com demais colegas. Não considero isso saudável e busquei 

ajuda com psicólogo. Este movimento de fazer-se professor exige um profundo reconhecer-se 

inconcluso e em permanente processo de aprendizagem.  

Quanto aos fatores que contribuem para a construção da docência e do 

desenvolvimento de seu processo formativo, foi sugerida pelos docentes entrevistados a 



 

constituição de: “Oficinas realizadas no meu campus”; A fala do docente demostra a 

consciência sobre a importância das propostas formativas oferecidas aos docentes. Já, outro 

docente, destacou: “A organização de Formação pedagógica docente em carga horária 

prevista na carga horária do professor”. Esta fala expressa a importância de uma gestão 

universitária que estabeleça, na carga horária do docente, períodos específicos para apoiar e 

acompanhar o desenvolvimento profissional do iniciante, na garantia de uma docência 

comprometida com a qualidade do ensino e eficiente em sua prática pedagógica.  

Neste contexto de compromisso com as questões de formação pedagógica e de 

acompanhamento, tanto inicial quanto contínuo, aos docentes, a Universidade Federal do 

Pampa, através de sua Pró-reitoria de graduação, está construindo, neste ano de 2018, uma 

resolução que institucionaliza o Programa de Formação Docente da Universidade Federal do 

Pampa. Esta resolução tornará obrigatória a realização de, no mínimo, 15 horas anuais, 

durante o estágio probatório, de formação para o professor iniciante e, após o estágio 

probatório, para seus docentes do quadro permanente, 10 horas anuais para formação. 

Um terceiro docente, expressou a importância da extensão universitária como espaço 

dialógico de formação acadêmica. “O diálogo com os discentes e com os colegas, a 

participação em projetos de extensão e a troca de experiências com colegas de outras 

universidades”. Notadamente é observada a contribuição dos projetos de extensão como 

espaço formativo e integrador de docentes, discentes e comunidade, mediatizados pela 

partilha dos saberes científicos e da experiência em um processo dialógico e horizontal de 

democratização de saberes. 

Nesse sentido, entende-se o quanto é preciso estar atento às necessidades dos 

professores iniciantes, ouvindo-os, dialogando e aprendendo a partir dos diferentes desafios 

enfrentados, necessidades surgidas e aprendizagens construídas. Valorizar os processos de 

superação enfrentados durante seu desenvolvimento profissional e identitário, constitui uma 

forma humana de entender a educação como processo contínuo e comprometer o coletivo 

universitário com o sucesso da aprendizagem de todos. Corrobora esta análise Wiebusch 

(2016, p .7), quando enfatiza que: “O processo de desenvolvimento profissional docente 

precisa ser construído ao longo da trajetória pessoal e profissional, cada dia é um novo 

aprendizado, vai se constituindo à medida que os docentes vão adquirindo experiências”.  

Quanto à socialização das conquistas e das dificuldades enfrentadas na sala de aula, 

teve-se o seguinte quantitativo. Sim (15), Eventualmente (5), com alguns (2), não (1), tenho 

pouco diálogo (1), sim, temos um espaço nas reuniões (2), sim, entre os colegas mais 

próximos (4). Ou seja 15 (50%) dos docentes socializam suas conquistas e desafios. 

Eventualmente 5 (16,66%) dos docentes socializam; 4 (13,33%) dos docentes socializam os 



 

conhecimentos e os desafios da prática pedagógica com os colegas mais próximos; 2 (6,66%) 

socializam em alguns momentos; e 1 (3,33%) dos docentes não socializa. O relato de um dos 

docentes expressa: “Tenho colegas que compartilham suas experiências e me dão sugestões 

sempre que tenho alguma dificuldade. Sempre posso contar com os meus coordenadores, que 

dão bastante apoio”. Os grupos de apoio formados entre docentes, coordenadores de cursos e 

gestores universitários tornam as relações e as práticas pedagógicas, neste período inicial, um 

processo constituído de aprendizagem partilhada e solidária. Nesse sentido, a formação 

continuada, na universidade, exerce sua função política e de direito, quando garante uma 

educação de qualidade que é consolidada com o sucesso e a satisfação docente em seu 

desenvolvimento profissional e a aprendizagem do aluno. 

 

Considerações finais 

 

Embora sendo sua criação muito recente, apenas dez anos, a Universidade Federal do 

Pampa - UNIPAMPA está atenta aos contextos emergentes desafiantes na educação superior. 

Compreende a necessidade de acompanhamento e assessoramento dos profissionais docentes 

como um todo e, em especial, aos professores iniciantes, visto que estes enfrentam nesse 

período desafiador, diversas situações, que fazem parte do contexto de ensinar e de aprender e 

são potencializadoras de sucesso, fracasso ou desistência do ofício da docência. Está 

comprometida e vem desenvolvendo, em seus diferentes câmpus, a partir da gestão 

universitária, a formação de grupos de apoio e de acompanhamento pedagógico ao coletivo 

docente, consciente de que este fator é decisivo ao desenvolvimento ético, moral e político de 

uma educação que transcende as meras funções de ensino e de aprendizagens tradicionais, 

mas incorpora a responsabilidade com a formação humana de todo o coletivo universitário. 

O desenvolvimento profissional e de identidade, que é urgente humanizar os 

espaços/tempos na Educação Superior, onde a gestão universitária potencialize a existência 

efetiva de encontros de partilha e colaboração entre docentes, enquanto princípio ético 

imprescindível à tarefa de educar. Da mesma forma que estas propostas de formação 

educativa possam ser ampliadas para espaços comunitários de aprendizagens, incluindo 

discentes e a comunidade universitária como um todo.  

Finalizando a investigação/reflexão, traz-se a importância da esperança e dos sonhos 

possíveis na educação, a partir da luta pelo direito e o compromisso ético com a partilha e a 

solidariedade de uma educação mais humanizada, nos diversos espaços educativos. 

Esperançosamente, acredita-se que os sonhos possíveis da construção de uma nova 

universidade,  tornar-se-ão realidade, quando homens e mulheres encarnarem a visão da 



 

história como possibilidade, e se assumirem como seres históricos no mundo e com o mundo, 

não só criticando e denunciando as situações limites, mas também assumindo o desafio de 

anunciar as possibilidades de um novo mundo, de um novo amanhã, mais humano e digno 

para todos.  
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