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Resumo: 

O docente universitário, protagonista do processo de expansão da educação superior na 

Amazônia, vem se destacando pela sua importância como um sujeito socioeducacional 

desafiado a desenvolver uma profissionalização docente diante de uma realidade peculiar que 

lhe exige saberes diversos, destrezas e comportamentos éticos, além dos conhecimentos 

científicos e pedagógicos. Este artigo propõe destacar as diversas experiências profissionais que 

influenciam na profissão docente universitária e sua importância para constituição de sua 

profissionalidade considerada o alicerce da profissionalização. A partir do questionamento: 

como as diversas experiências profissionais influenciam na profissionalidade e, 

consequentemente na profissionalização do professor? Desenvolveu-se uma pesquisa no 

Instituto de Natureza e Cultura na Universidade Federal do Amazonas - localizado no município 

de Benjamin Constant no interior do Amazonas - com o método de história de vida. O objetivo 

era conhecer as diversas experiências profissionais de alguns docentes universitários verificando 

como estas experiências vem influenciando na sua profissionalização de docentes e 

pesquisadores universitários. Os dados foram obtidos por meio da técnica de história oral 

permitindo uma interação do pesquisador e pesquisado na qual o sujeito investigado não 

somente narrou a sua história de vida profissional passada, como foi possível dizer opiniões 

http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/GT08-5836--Int.pdf
http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT08-4116--Int.pdf
http://www.anped.org.br/reunioes/32ra/arquivos/trabalhos/GT08-5765--Res.pdf


sobre a profissão de docente universitário e indicar suas perspectivas futuras. As informações 

foram acrescentadas por meio da observação participante pela qual professores foram 

observados em diversas atividades docentes. Os aportes teórico-metodológicos foram: Giroux 

(1987, 1997), Tardif (2011) Freire (1986, 1992), Zabalza(2004), Masetto (1998) Leite (1996), 

Cunha( 2007), Minayo ( 2007), Moraes (1999), Queiroz (1988), Haguete (1992). Os dados 

coletados foram analisados e interpretados por meio da técnica de análise de conteúdo e 

fundamentos na teoria crítica com o objetivo de realizar uma pesquisa em busca do 

entendimento dos problemas intrínsecos na profissionalização e indicações de possíveis 

mudanças na educação superior. Compreender a constituição de um profissional docente na 

Universidade partindo do conhecimento e análise de suas experiências profissionais é essencial 

para identificarmos os desafios que este profissional enfrenta e como se posiciona diante destes. 

Nesta pesquisa verificou-se que as experiências profissionais na ou fora da docência 

influenciam na prática profissional dos professores, bem como na sua profissão docente. As 

experiências, fundamentadas pela reflexão teórica, são importantes para superar as dificuldades 

encontradas na profissionalização docente universitária na Amazônia e a falta destas implica em 

necessidades prementes de formação. No entanto, os docentes, com ou sem experiências 

anteriores à docência universitária, necessitam de formação que permita uma reflexão do 

contexto amazônico e da educação superior oferecida numa localidade que exige do profissional 

um compromisso socioambiental fundamental para o desenvolvimento local e regional dos 

povos amazônidas. 

Palavras-chave: 
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Este artigo apresenta e discute as diversas experiências profissionais que influenciam na 

profissionalização do docente universitário e sua importância para constituição de sua 

profissionalidade considerada o alicerce da profissionalização. Os dados discutidos foram 

coletados numa pesquisa de história de vida tópica, por meio das técnicas de história oral e 

observação aplicada com docentes do Instituto de Natureza e Cultura da Universidade Federal 

do Amazonas. Compreender a constituição de um profissional docente na Universidade partindo 

da análise de suas experiências profissionais é essencial para identificarmos os desafios que este 

profissional enfrenta e como se posiciona diante destes. As experiências profissionais na ou 

além da docência influenciam na prática profissional dos professores, bem como na sua 

profissão docente; são importantes para superar as dificuldades encontradas na 

profissionalização docente universitária na Amazônia e a falta destas implica em necessidades 

prementes de formação. Os docentes com ou sem experiências anteriores à docência superior, 



necessitam de formação que permita uma reflexão da realidade amazônica e da educação 

superior oferecida. 

 

Introdução  

O docente universitário como protagonista do processo de expansão da educação superior na 

Amazônia vem se destacando pela sua importância como um sujeito socioeducacional desafiado 

a desenvolver uma profissionalização docente diante de uma realidade peculiar que lhe exige 

saberes diversos, destrezas e comportamentos éticos, além dos conhecimentos científicos e 

pedagógicos. Já dizia Adorno e Horkheimer (1985, p.17), que “a superioridade do homem está 

no saber, disso não há dúvida”. E esses saberes vêm sendo adquiridos ao longo da vida dos 

sujeitos em suas experiências. Cunha diz que os saberes experienciais são “construídos ao longo 

das trajetórias de vida pessoal e profissional dos professores, a partir de seus trabalhos 

cotidianos e validados pela experiência.” (CUNHA, 2003, p. 368). 

Numa pesquisa qualitativa de história de vida profissional dos professores do Instituto de 

Natureza e Cultura - INC - da Universidade Federal do Amazonas - UFAM – localizado no 

município de Benjamin Constant a 1118 km da capital na Região Sudoeste do estado do 

Amazonas – Brasil e na fronteira com Peru e Colômbia realizada no segundo semestre de 2011 

foi possível averiguar a importância dessas experiências na construção de saberes e na sua 

profissionalidade, implicando na profissionalização da docência universitária. Os nove docentes 

foram escolhidos pelas suas diversas experiências anteriores à docência do INC: movimentos 

sociais, docência superior privada, docência superior como substituto (contrato), pesquisa, 

docência na educação básica, docência na educação ribeirinha, práticas profissionais no campo 

empresarial e jurídico; regime de dedicação exclusiva e regime de 20h na universidade; posturas 

éticas e de compromisso com a educação superior amazônida observadas anteriormente e 

afinidade com pesquisador.  

O conhecimento de que os docentes universitários possuíam essa diversidade de experiências na 

Amazônia e em outras regiões do País foi fundamental para o estabelecimento do método de 

pesquisa: história de vida profissional, pois por meio desta, “é possível redescobrir caminhos 

percorridos, cenários e fatos vivenciados por uma determinada pessoa, em uma época distinta, 

encaminhando-as a uma reflexão sobre a nossa própria atuação, quer pessoal, quer profissional” 

(SOUZA; SOARES, 2008, p. 193).  Esse método permitiu a aplicação da técnica de história oral 

como meio primordial para aquisição de dados e observação participante e não-participante. Os 

depoimentos orais foram cruciais na pesquisa, por meio deles o sujeito investigado relatou a sua 

trajetória de vida passada e presente no INC.  



Nesse processo o investigador também fica suscetível a reflexões quanto a sua 

profissionalização, sobretudo, a sua profissionalidade. Foram depoimentos significativos para 

docentes e pesquisadora, sendo que “[...] analisando o percurso, no sentido de revelar o 

profissional que nos habita e que desejamos ser, é possível conhecer a própria historicidade e 

dar sentido às experiências vividas, ressignificando conhecimentos e aprendizagens 

experienciais” (SOUZA; SOARES, 2008, p.197). Destacaremos as experiências profissionais 

antes e durante a docência no INC e suas influências relevantes na profissionalidade e 

consequentemente na profissionalização docente universitária.  

 

Experiências Profissionais ao longo da trajetória de vida dos docentes do INC/UFAM 

Ao longo da vida social o docente universitário vai se fortalecendo com experiências que 

influenciam tanto na sua vida pessoal quanto profissional. No decorrer do percurso profissional 

há uma intrínseca relação do subjetivo com o profissional. Na visão de Penin (2009, p. 25) “A 

relação pessoa/profissão ocorre ao longo da vida produtiva, num processo contínuo, eivado 

como é comum, de experiências tanto estimulantes como tensas e conflituosas.” A autora ainda 

salienta referenciando a influência da identidade na profissionalidade afirmando:  
Nos processos de formação profissional e da profissionalidade uma pessoa percorre o 

espaço da condição humana, experimentando contemporaneidade e uma cultura ampla 

e hegemônica, mas entrecruzada por culturas específicas, desde a profissional e 

institucional até a regional e a local. Esses diferentes espaços culturais, são eivados de 

conhecimentos sistematizados e rigorosos, seja de saberes sutis e fortuitos. (2009, p. 

31). 

 

Os saberes são construídos na trajetória de vida e são inerentes ao sujeito. A construção dos 

saberes acontece nas vivências, por isso este não é aleatório, ele “[...] está relacionado com a 

pessoa e a identidade deles, com a sua experiência de vida, com a sua história profissional, com 

as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares [...]” (TARDIF, 

2011, p. 11). No quadro abaixo podemos observar a diversidade de experiências identificadas: 

 
 
 
Quadro 1: Experiências profissionais 

Experiências profissionais anteriores a 

docência 

Experiências na docência superior no 

INC 

Docência na Educação básica; docência no 

magistério (nível médio); educação superior 

privada (ensino, pesquisa e extensão) 

Ensino, extensão, NDE. 



movimentos sociais no sul do Brasil. 

Professor substituto no ensino médio (seis 

meses) na capital do estado do Amazonas 

Ensino, extensão, coordenação 

Docência na Educação básica em comunidades 

ribeirinhas; docência e coordenação no 

PROFORMAÇÂO 

Ensino, extensão, coordenação 

Docência na Educação básica pública e privada 

no interior do Amazonas 

Ensino, extensão, coordenação  

 

Gerenciamento de fazenda no exterior; pesquisa 

  

Ensino, pesquisa, extensão, coordenação  

Executivo; docência para executivos Ensino, extensão, coordenação 

Movimento estudantil, professor substituto 

UFAM - Manaus; 

professor em cursos de formação de professores 

– UEA - PROFORMAÇÂO; militância política 

pelo SINTEAM 

 

 

Ensino, pesquisa, extensão 

Professor substituto no ensino fundamental 

(quatro meses); Professor substituto na UFAM- 

Manaus 

Ensino, pesquisa, extensão 

Advocacia Ensino  

Fonte: BRAULE/2011 

No reconhecimento da diversidade de experiências reconhecemos a trajetória de vida 

profissional e compreendemos quando Isaia afirma que, “a trajetória pessoal, é um processo 

complexo em que fases da vida e da profissão se entrecruzam, sendo único em muitos 

aspectos.” (2003, p. 370).  É um processo que envolve um percurso em vários lugares de 

profissão e em vários lugares de convívio social. Entre os sujeitos investigados há os que têm 

pouca experiência profissional ou experiências fora da docência e há os que têm experiência na 

docência da educação básica e docência superior, além da experiência em pesquisa.  

Todas ajudam o sujeito a encontrar e fazer o seu caminho. Cada professor pesquisado caminhou 

por uma trilha de floresta diferente. Cada um aprendeu a olhar o mundo a sua volta de acordo 

com o olhar desenvolvido nessa caminhada. Alguns enfrentaram mais obstáculos e outros não. 



Alguns tiveram que voltar para ter a certeza de que o seu caminho era aquele, outros tiveram 

que ir desbravando, cortando galhos fortes, enfrentando temporais e a umidade da floresta 

profissional. Mas, todos estão conseguindo, chegaram numa parte do caminho onde toda a 

experiência adquirida no início ajuda a desvelar os mistérios no momento atual da caminhada. 

Como disse Matis, “ainda estamos em fase de aprendizado e aprendemos a duras penas. 

Muitas coisas que aprendemos foram às duras penas, isso é preocupante”. São muitas 

dificuldades enfrentadas no decorrer da experiência no INC, no entanto, as experiências 

anteriores ajudam a enfrentar tudo com mais eficiência.   

Há professores que sem experiências profissionais no magistério se reportam a seus professores. 

Caixana, no seu depoimento, explicita a necessidade de aproveitar o que se considera 

pertinente: “Eu lembro muito da minha vida da formação na graduação, dos professores. Eu 

pego os bons exemplos, as coisas boas que eles me passaram. Outras coisas eu vou aprendendo 

junto com os alunos e repito algumas coisas que eu achei interessante.”. kulina demonstra sua 

preocupação com o seu fazer pedagógico e também relata basear nos bons exemplos de seus 

professores e os maus não procura repetir. No seu relato sentir o que Isaia chama de solidão 

pedagógica,  

[...] sentimento de desamparo dos professores frente à ausência de interlocução e de 

conhecimentos pedagógicos compartilhados para o enfrentamento do ato educativo. Os 

professores ingressam no ensino superior, passando a exercer a docência respaldados 

apenas em pendores naturais, saberes advindos do senso comum da prática educativa e 

na experiência passada com alunos do ensino superior. Assumem, desde o início da 

carreira, inteira responsabilidade de cátedra, sem contar com o apoio de professores 

mais experientes e espaços institucionais voltados para a construção conjunta dos 

conhecimentos relativos a ser professor. (2003, p. 373) 

 

E Mayoruna também se reporta aos seus professores, sendo que não teve nenhuma experiência 

na docência, segundo ele, busca desenvolver melhor sua retórica, a arte de convencer, porque 

segundo eles todo professor tem essa arte, assim pensa conforme o exemplo dos seus 

professores. Cunha cita essa situação como naturalização da docência, que significa, 

[...] manutenção do processo de reprodução cultural mantidos como base da docência, 

ou seja, o professor ensina a partir de sua experiência enquanto aluno, inspirado em 

seus antigos professores. É um processo bastante presente na docência universitária, já 

que o professor desse nível de ensino não tem, geralmente, formação profissional para 

o magistério. (2003, p. 368). 

 



Mesmo quem teve experiência maior na pesquisa como Korubo, vivenciou a prática docente no 

decorrer do estágio, segundo este como foi somente bolsista do CPNQ não era obrigado a fazer 

o estágio, mas realizou porque “eu sempre tive vontade de ser professor universitário para 

trabalhar com pesquisa, minha paixão é a pesquisa, mas também trabalhar dando aula”. 

Como era bastante estimulado a realizar pesquisa na universidade, desenvolveu um gosto maior 

e assim preocupa-se mais com as condições para a pesquisa. Sua experiência no campo da 

pesquisa facilita o desenvolvimento de projetos de pesquisa e também de extensão. Não é de se 

estranhar que este professor tenha essa postura porque a sua formação e a sua experiência foi 

desenvolvida de tal forma.  

Marubo enfrenta dificuldades no desenvolvimento da sua profissionalização por não ter colegas 

que tenham as experiências que considera necessárias para o desenvolvimento do curso. Este 

salienta no seu depoimento a importância da prática profissional na sua formação e na sua 

atuação como docente–pesquisador, vê o ensino sem fundamentos da prática como algo vago. 

“Isso é um problema muito sério nas universidades, [...] a deficiência de você ter professores 

com pouca qualificação e pouca experiência de mercado dentro da nossa realidade torna o 

curso mais difícil ainda.” 

Caixana diz que chegou ao magistério como “prostituto, porque é muito mal tratado”. 

Relatando sua experiência como professor substituto, demonstra olhar as coisas de forma crítica, 

pois durante um período de dois anos na Universidade trabalhou diversas disciplinas. Realizava 

pesquisa porque era de seu interesse, como havia sido aluna na mesma instituição era mais fácil 

fazer parte dos grupos de pesquisa e desenvolvê-las. Com interesse sempre encontrava um 

tempo, mesmo diante de muito trabalho desenvolvia pesquisa. E atualmente demonstra isso nas 

suas atitudes, pois apesar de muitos problemas busca desenvolver seu trabalho da melhor forma 

possível.  

Kanamari relata que a experiência de professor substituto foi importante porque assumiu 

“responsabilidade na sala de aula, então eu me importava em me preparar mais ainda, o 

trabalho como substituto me forçava a ler mais.” O professor é desafiado a se esmerar no 

trabalho, todavia foi nas suas experiências como professor formador que se sentiu pela primeira 

vez professor. O contato que já tinha com o interior por meio dos cursos de ormação de 

professores possibilitou uma amplitude de conhecimentos da região, a enfrentar seus desafios e 

a enxergar as possibilidades e assim o faz ainda no INC. A sua participação no movimento 

estudantil foi importante e o possibilitou a desenvolver melhor a profissionalidade docente. 

Segundo kanamari, sua experiência no movimento estudantil e no ensino médio foi influente 

na escolha pela docência,   

O aprendizado do movimento estudantil foi importante porque coincidiu com o 

aprendizado da formação acadêmica, ao mesmo tempo em que eu participava do 



movimento estudantil eu também me dedicava em dobro na formação acadêmica, eu já 

tinha consciência, os colegas me alertavam que a experiência no movimento estudantil 

tem um resultado mais de caráter mais positivo. Fez com que eu pensasse e escolhesse 

a carreira política na docência.  Eu sempre quis trilhar o caminho do ensino, da 

docência, também por isso que a experiência no ensino médio foi importante.  

 

Para Ticuna, a sua participação nos movimentos sociais foi determinante na sua vida 

profissional, a sua formação política se deu no movimento social e influenciou na escolha da sua 

área de pesquisa, diz:  

O que marcou minha vida e o que me trouxe para discussões sociais e a sociologia e 

para temática foi sempre viver a interface com o movimento social. A minha formação 

política não foi na Pedagogia foi no movimento social. A minha experiência tanto na 

juventude como no teatro, na pastoral da juventude e minha atuação na pastoral-afro 

foi determinante para minha carreira, e digo mais: a pedagogia tem muito a aprender 

com o movimento social, a metodologia utilizada pelos movimentos sociais tem muito a 

ensinar.  

 

No depoimento de Ticuna vemos a necessidade de pensar o sentido político da educação, como 

disse Giroux (1992) é preciso tornar o político mais pedagógico e o pedagógico mais político. A 

metodologia dos movimentos sociais desenvolve-se com esse pensamento, fazendo as pessoas 

pensarem, discutirem e fazer aquilo que é melhor para si e para a coletividade. Essa postura é 

percebível em Ticuna que não somente tem experiências nos movimentos sociais, mas religiosa 

e política na questão da diversidade e da diferença. “A participação em movimentos sociais, 

religiosos, sindicais e comunitários pode ter mais influência no cotidiano do professor que a 

própria formação docente que recebeu academicamente.” (SOUZA; SOARES, 2008, p. 34).  

Como docente de uma universidade comunitária, na qual trabalhou durante dez anos, 

desenvolveu atividades de ensino, pesquisa e extensão, mesmo não sendo paga para isso. 

Ticuna relata: 
Eu e outra colega constituímos um grupo de pesquisa em Educação. Eu passei a atuar 

como professora de didática no estado e me dedicava no grupo de pesquisa, além das 

horas de aula no ensino da faculdade. Eu não recebia pelo trabalho de pesquisa e de 

extensão. Mas era algo que eu queria trabalhar. No decorrer de dez anos eu me 

dediquei, ganhava pelas horas, por isso me conflituo às vezes. Além das minhas aulas 

de Didática, o trabalho do núcleo era articulado a outros núcleos do Brasil, aos 

núcleos de estudos afro-brasileiros da UDESC. 

 



Com essa vasta experiência nos movimentos sociais, no ensino, na pesquisa e na extensão, 

Ticuna relata com segurança as suas opiniões sobre a sua atual função no INC e diz ainda: 

quando se começa a falar as coisas, eu já vejo o que pode ser feito. O seu olhar mais aguçado 

da realidade e a sua profissionalidade atuante em prol da melhoria da qualidade do ensino e da 

articulação da Universidade e sociedade amazônida se deve ao cabedal de saberes experienciais 

acumulados durante toda uma vida profissional, mesmo que tenha sido em outra realidade 

brasileira, no sul do País.  A sua prática docente reflete os saberes acumulados ao longo de uma 

trajetória, de uma historicidade de vida e profissional. “A prática e os saberes que podem ser 

observados no professor são o resultado da apropriação que ele fez da prática e dos saberes 

histórico-sociais” (CUNHA, 2011, p. 35). 

A experiência na educação básica, sobretudo, na Amazônia tem subsidiado a profissionalidade 

de Matis e Cocama, ambas com experiência na educação básica, uma na sede e outra na área 

rural dos municípios amazônicos. Cocama relata sua história de professora leiga que chegou a 

ser professora universitária e neste relato demonstra criticidade referente à sua realidade 

amazônida se afirmando enquanto docente universitária. Salienta que as dificuldades eram 

muitas, mesmo assim conseguiu ser docente e professora de cursos de formação e depois 

ingressou na Universidade. E Matis foi sempre disposta a enfrentar os desafios, como diz 

“nunca devemos perder as oportunidades”, teve as experiências que foram possíveis a ela, que 

aprendeu a ser professora numa escola infantil, segundo seus depoimentos. Atitude e destreza 

foram determinantes para a carreira profissional de Matis, pois ajudaram a superar os desafios 

acadêmicos e sociais. Com esta mesma determinação enfrentou os desafios de Coordenação de 

Curso no INC logo no seu ingresso e foi desenvolvendo projetos de extensão que foram 

ajudando a ampliar o seu olhar crítico para a sociedade. Assim vem desenvolvendo uma 

compreensão do seu papel social de docente na Universidade, segundo Souza e Soares “[...] 

quando o professor compreende a importância social do seu trabalho, começa a dar uma 

dimensão transformadora à sua ação e acaba por perceber o político a sustentar o pedagógico.” 

(2008, p. 111).  

 

Importância das experiências para a profissionalidade e a profissionalização docente 

universitária 

As vivências dos professores são fundamentais para a constituição de sua profissionalidade, 

porque estas condicionam a atitude valorativa frente ao mundo pessoal e profissional. Segundo 

Isaia (2003, p. 372), “a unidade da pessoa, configura-se na interação entre o sentir, o pensar e o 

agir.” Nessa configuração ocorre uma dinâmica de experiências e competências desenvolvidas. 

Segundo Sacristán (1999, p. 74),  



A competência docente não é tanto uma técnica composta por uma série de destrezas 

baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma simples descoberta 

pessoal. O professor não é um técnico nem um improvisador, mas sim um profissional 

que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para se desenvolver em 

contextos pedagógicos práticos preexistentes.  

 
Para isso, a profissionalidade precisa ser significativa, caracterizada pelo pensamento 

pragmático, relacionando ideias, intenções, ação e análise das condições de aplicação, 

desenvolvendo-se no campo particular com base em princípios gerais (SACRISTÁN, 1999). 

Exige do professor a capacidade de compreender as nuances da sua profissionalização, pois 

como disse Nóvoa, “a compreensão do processo de profissionalização exige, portanto, um olhar 

atento às  tensões que o atravessam” (1999, p. 21). Elas são importantes e precisam ser 

refletidas, podem provocar bons impactos na profissionalidade ou não, para que seja sempre 

impulsionadora é necessário momentos de reflexão sobre elas, pois essas também podem limitar 

o olhar dos professores. Por isso é importante que os docentes passem também pelo processo de 

desconstrução da experiência: “processo em que se pode decompor a história de vida 

identificando as mediações fundamentais, para recompor uma ação educativa e profissional 

consequente e fundamentada”. (CUNHA, 2003, p.369). Os sujeitos poderão alterar sua prática e 

suas formas de pensamento a partir do momento que refletirem sobre ela.  

Cunha baseada em Freire diz que isso exige dos homens uma “[...] ‘arqueologia’ da consciência, 

através de cujo esforço eles podem, em certo sentido, refazer caminhos que levam a processos 

emancipatórios.” (2003, p.369). Vemos que a formação continuada é importante nesse processo 

de reflexão e conscientização da importância dos saberes experienciais, da consciência da 

aprendizagem constante e que é sempre um aprendiz.  O docente universitário necessita de uma 

preparação pedagógica que o ajude a desenvolver essa consciência e modifique suas formas de 

ensinar, para isso precisa aprender a reconstruir sua experiência, sobretudo, quando desenvolve 

sua profissionalização docente em localidade de uma característica peculiar como a Amazônia. 

Na visão de Pimenta e Anastasiou,  
O diálogo entre a experiência e a história, entre uma experiência e outra ou outras, o 

confronto das práticas com as contribuições da teoria, com suas leis, princípios e 

categorias de análise, num movimento de desvelar, pela análise da prática, a teoria em 

ação, o processo de investigação da prática, de forma intencional, problematizando-a 

em seus resultados e no próprio processo efetivado, são desafios e possibilidades 

metodológicas na preparação pedagógica dos docentes universitários. (2008, p.250) 

 

No momento da pesquisa os sujeitos refletiram sobre suas experiências e alguns no processo de 

formação scricto-sensu tiveram a oportunidade de refletir também sobre isso e pensar nas suas 



perspectivas futuras, no entender de Nóvoa apud Souza e Soares “[...] mais do que o passado, as 

história de vida pensam o futuro” (2008, p.194).  Na reconstituição do passado os docentes 

renovam e constituem novos saberes que permite um olhar mais amplo do presente e aponta 

novas perspectivas do futuro.  

Compreendendo as trajetórias de vida profissionais dos sujeitos investigados vê-se que as 

potencialidades foram formadas muito mais na construção dos saberes experienciais do que no 

próprio processo de formação. A formação acadêmica para os sujeitos foi um momento em que 

tiveram a oportunidade de refletir sobre a vida, sobretudo, a profissional com o embasamento de 

aportes teóricos.  

Nesse sentido, considera-se necessário uma formação mais específica para a docência 

universitária que possibilite uma reflexão dos saberes teóricos e práticos. No compreender de 

Cunha “[...] o exercício profissional da docência requer uma formação específica capaz de 

identificar a condição amadora da profissão, condição essa que tende a manter os processos 

culturalmente instalados e cotidianamente reproduzidos.” (2007, p.22). Essa formação se faz 

importante pelo fortalecimento da docência universitária e da consolidação da identidade do 

professor universitário no enfretamento de novos paradigmas da educação superior e da 

sociedade contemporânea.  

Refletir sobre as experiências profissionais faz com que o docente universitário se reconstitua 

como profissional numa determinada localidade, constituindo sua profissionalidade que 

subsidiará suas ações profissionais na docência universitária. Sendo assim, vemos que os 

saberes experienciais implicam diretamente na profissionalidade docente e consequentemente 

na sua profissionalização.  

Considerações finais 

Na pesquisa realizada com professores universitários no INC/UFAM constatei que a 

profissionalidade ao ser constituída por elementos como conhecimento, destreza, atitudes, 

valores e comportamentos (SACRISTRAN, 1999), condicionam-se a fatores internos e externos 

aos sujeitos.  A história de vida profissional não se dissocia da história de vida pessoal, sendo 

que na trajetória de vida se originaram os valores e as concepções de mundo, de sociedade e de 

humanidade de cada sujeito, acrescentadas pela sua vida e experiência profissional.  

Nos comportamentos, nas falas e nas expressões corporais verifiquei a capacidade dos 

professores de ouvir, dialogar, discutir, argumentar ideais e pensamentos, lutando por aquilo 

que acreditam que seja o melhor para sua profissionalização, para a universidade como 

instituição social e para a Amazônia, em especial para a região do Alto Solimões. São 

percebíveis os valores éticos e humanos na profissionalidade dos professores, pelas suas serias 

atenções e demonstração de cuidado com o outro e com o seu ambiente natural e social. “A 

forma de ser do professor é um todo e depende, certamente, da cosmovisão que ele possui. [...] é 



inegável, porém, que a forma de ser e de agir do professor revela um compromisso. E é esta 

forma de ser que demonstra mais uma vez a não neutralidade do ato pedagógico.” (CUNHA, 

2011, p. 62). 

A experiência na educação básica, sobretudo na Amazônia, e também na superior privada ou 

pública no regime de contrato, subsidiou a profissionalidade de professores nos aspectos 

didático-pedagógicos, na relação com os alunos e na sensibilidade de acreditar em 

possibilidades de mudança. A experiência no ensino superior privado e público contribuiu no 

entendimento da docência universitária em suas diversas funções, prioritariamente no ensino, 

considerado pelos professores com tais experiências como um momento de muito aprendizado 

teórico de cada área de conhecimento.  

A experiência nos movimentos sociais e políticos possibilitam um olhar mais crítico e 

esperançoso na luta pela melhoria da qualidade de vida, da educação e da sociedade amazônica, 

e também propicia compreender uma Pedagogia Universitária pertinente à Amazônia 

socializando saberes, ouvindo, pensando e aplicando metodologias de ensino superior 

fomentadoras da emancipação. “As atitudes emancipatórias também exigem conhecimentos 

acadêmicos e competências técnicas e sociais que configurem um saber fazer que extrapole os 

processos de reprodução.” (CUNHA, 2006, p.17). Estes professores têm uma prática 

pedagógica política com intencionalidade de emancipação e mudança, fazendo da educação 

superior uma educação política emancipatória. Nesse contexto, a ideia de emancipação é 

inserida na prática educacional influenciando nas resistências e não nas adaptações aos sistemas 

opressores. (ADORNO, 1985). 

A experiência do professor na prática profissional na área de conhecimento em que ensina é 

também um fator de contribuição positiva na profissionalidade possibilitando associar a teoria e 

a prática no ensino, enquanto as experiências em pesquisas contribuem para desenvolvimento 

cognoscível do professor e atualização profissional por meio de uma produção de conhecimento 

de forma organizada.  

Pimenta e Anastasiou compreendem que a “a docência na universidade configura-se como um 

processo contínuo de construção da identidade docente e tem por base os saberes da 

experiência, construídos no exercício profissional mediante os saberes específicos das áreas de 

conhecimento.” (2008, p. 88). Nesse sentido, observam-se nos resultados da pesquisa que as 

experiências dos docentes os ajudam a constituir sua profissionalidade, fornecem elementos que 

potencializam as ações profissionais na docência universitária e contribuem na formação da 

identidade de docentes-pesquisadores que possuem um papel social na Universidade e na 

sociedade amazônica.       
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Introdução: O mercado de trabalho na sociedade contemporânea exige uma formação 


