




ESTREANTES NO OFÍCIO DE ENSINARESTREANTES 
NO OFÍCIO DE ENSINAR
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 



Chanceler
Dom Jaime Spengler

Reitor
Evilázio Teixeira

Vice-Reitor
Jaderson Costa da Costa

CONSELHO EDITORIAL

Presidente
Carla Denise Bonan

Editor-Chefe
Luciano Aronne de Abreu

Antonio Carlos Hohlfeldt

Augusto Mussi Alvim

Cláudia Musa Fay

Gleny T. Duro Guimarães

Helder Gordim da Silveira

Lívia Haygert Pithan

Lucia Maria Martins Giraffa

Maria Eunice Moreira

Maria Martha Campos

Nythamar de Oliveira

Walter F. de Azevedo Jr.

PORTO ALEGRE
2018

ORGANIZADORAS

Eloisa Maria Wiebusch
Maria Inês Côrte Vitória

ESTREANTES 
NO OFÍCIO DE ENSINAR
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 



ESTREANTES NO OFÍCIO DE ENSINAR

Eloisa Maria Wiebusch
Maria Inês Côrte Vitória

Organizadoras

PORTO ALEGRE
2018PORTO ALEGRE
2018

ORGANIZADORAS

Eloisa Maria Wiebusch
Maria Inês Côrte Vitória

ESTREANTES 
NO OFÍCIO DE ENSINAR
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Clarissa Jesinska Selbach CRB 10/2051 
Setor de Tratamento da Informação da BC-PUCRS.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, 
especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. 
Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte 
desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também 
às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como 
crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e 
apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).

E82    Estreantes no ofício de ensinar na educação superior / Eloisa 
Maria Wiebusch, Maria Inês Côrte Vitória organizadoras. – 
Porto Alegre : EDIPUCRS, 2018. 
304 p.

ISBN 978-85-397-1180-2

1. Professores universitários. 2. Professores – Formação. 3.
Ensino superior. 4. Educação. I. Wiebusch, Eloisa Maria. II. Vitória,  
Maria Inês Côrte.

CDD 23 ed. 378.12

Este livro conta com um ambiente virtual, em que 
você terá acesso gratuito a conteúdos exclusivos.

Acesse o QR Code e confira!

Editora Universitária da PUCRS
Fone/fax: (51) 3320 3711
E-mail: edipucrs@pucrs.br
Site: www.pucrs.br/edipucrs

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal Nivel Superior – Brasil (CAPES) –  
Código de Financiamento 001
This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nivel Superior – Brasil (CAPES) – Finance Code 001

© EDIPUCRS 2018

CAPA  Thiara Speth
DIAGRAMAÇÃO  Rodrigo Valls
PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS EDIPUCRS

REVISÃO DE TEXTO  Autores
IMPRESSÃO E ACABAMENTO  Gráfica Epecê

Edição revisada segundo o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO | 7

1 – PROFESSORES PRINCIPIANTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
TRAJETÓRIAS DE BECÁRIOS ESPANHÓIS | 9

ELOISA MARIA WIEBUSCH, CARLOS MARCELO GARCÍA E 
MARIA INÊS CÔRTE VITÓRIA

2 – ENSEÑAR E INVESTIGAR EN LA UNIVERSIDAD: 
APRENDIENDO LOS PRIMEROS PASOS | 29

CARMEN GALLEGO E CARLOS MARCELO GARCÍA

3 – FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  
DOCENTE: DESAFIOS PARA O CONTEXTO INICIAL DA  
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA | 43

VERA LÚCIA REIS DA SILVA E MARIA ISABEL DA CUNHA

4 – EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LA  
EDUCACIÓN SUPERIOR: TEMAS EMERGENTES Y BRECHAS  
DE INVESTIGACIÓN | 63

DENISE VAILLANT

5 – A FORMAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR E OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL | 79

MARIELDA PRYJMA E SILVANA STREMEL

6 – CONDIÇÕES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 99

JOANA PAULIN ROMANOWSKI E MARILIA MARQUES MIRA 



 7 – DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: UM ESTUDO COM  
PROFESSORES INICIANTES | 121

ANDRESSA WIEBUSCH E DORIS PIRES VARGAS BOLZAN

8 – PROFESSORES INICIANTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA: OS DESAFIOS DO 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE | 145

RUBYA MARA MUNHÓZ DE ANDRADE, MARILIA COSTA MOROSINI 
E NÁDIA FÁTIMA DOS SANTOS BUCCO

9 – A INSERÇÃO DE DOCENTES SURDOS NO ENSINO SUPERIOR 
PÚBLICO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS | 167

MARTA REJANE PROENÇA FILIETAZ E OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA

 10 – PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
PROFISSIONAL E AS EXIGÊNCIAS DA PROFISSÃO | 193

FLÁVIA WAGNER

11 – ITINERÁRIO DOCENTE NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA  
A CONSTRUÇÃO DE UMA LOGOBIOGRAFIA: UM RELATO  
DE EXPERIÊNCIA | 217

HILDEGARD SUSANA JUNG, VERA LUCIA FELICETTI E  
PAULO FOSSATTI

12 – INICIACIÓN A LA ENSEÑANZA DE DOCENTES A TIEMPO 
PARCIAL EN LA UDELAR | 235

NATALIA H. CORREA

13 – A FORMAÇÃO DO PROFESSOR INICIANTE NA  
EDUCAÇÃO SUPERIOR E A PRÁTICA DOCENTE:  
DESAFIOS E POSSIBILIDADES | 249

SIRLEI DE LOURDES LAUXEN E MARIA ESTELA DAL PAI FRANCO

14 – INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 
ARTICULAÇÕES CONSTRUÍDAS NOS ESTÁGIOS DOS CURSOS DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 267

ANDRÉIA MORÉS

15 – LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PRINCIPIANTES COMO 
MEDIADORES DEL APRENDIZAJE | 283

MIGUEL ÁNGEL ZABALZA BERAZA 

SOBRE OS AUTORES | 291



APRESENTAÇÃO

A construção da docência de estreantes no ofício de ensinar é uma 

etapa caracterizada pelo caráter processual, permanente e constante. É 

algo que se vai tecendo no próprio fazer pedagógico. 

O objetivo desta obra é refletir sobre a constituição docente de 

professores universitários iniciantes que realizam sua estreia nas salas 

de aula sem que haja para isso sequer um ensaio. Enfatiza-se o processo 

de desenvolvimento profissional docente – que precisa ser construído –, 

considerando-se as dimensões pessoais e profissionais, que são, conco-

mitantemente, individuais e coletivas. 

A análise do início da carreira se dá, nesse sentido, em diferentes 

contextos da Educação Superior, especificamente brasileiro, espanhol 

e uruguaio, em função de parcerias estabelecidas com Instituições de 

Educação Superior latino-americanas e europeias, com o selo de agên-

cias de fomento nacionais: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Capes, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq e Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Rio Grande do Sul – Fapergs, o que nos possibilitou o 

encaminhamento imediato dos resultados das investigações para 

publicação em livro.

O tornar-se professor é uma longa caminhada, que tem data para 

começar, mas não para terminar: por isso mesmo é um exercício para toda 



a vida. Estreantes no ofício de ensinar na Educação Superior oferece aos 

leitores 15 capítulos que refletem os múltiplos olhares sobre a estreia 

na docência universitária. 

Organizadoras



1 
PROFESSORES PRINCIPIANTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

TRAJETÓRIAS DE BECÁRIOS ESPANHÓIS

Eloisa Maria Wiebusch

Carlos Marcelo García

Maria Inês Côrte Vitór ia

Entendemos como professor iniciante o profissional principiante na carrei-

ra, estreante no ofício de ensinar1, sendo incluído nesta categoria aquele 

que vive os primeiros cinco anos da profissão docente. Os professores 

iniciantes precisam aprender a ser docente e a ensinar, conscientes de 

que a 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 pro-

cesso os professores, os estudantes – e todos os sujeitos encantados 

com a possibilidade de conhecer mais – que atuam neste tempo/espaço. 

Aprendemos por meio da interação e da mediação, do trabalho cola-

borativo de todos os envolvidos no processo de aprender e de ensinar; 

construímos saberes ao longo do exercício da docência.

Nesse sentido, o doutorando com “beca”, bolsa de estudos, con-

figura-se como um professor iniciante, vive o doutorado e a docência, 

1  Wiebusch cunha a expressão para denominar quem está começando na docência.
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precisa ser um estudante de doutorado, “becário” com sucesso acadêmico, 

professor, pesquisador e, ainda, escrever uma tese, mediante as diversas 

atividades que desempenha. Podemos afirmar que o jovem professor 

universitário que ingressa na docência está em um longo e significativo 

tempo na condição de estudante e agora de professor. 

O doutorando vive a dualidade de ser estudante e professor na 

mesma instituição, o que representa um processo de interação do 

estudante/professor/instituição. Dessa forma, o conhecimento sobre 

engajamento acadêmico, acumulado desde a década de 70, nos oferece 

pistas interessantes para relacionar os desafios da docência inicial e as 

possibilidades de superação que tais conceitos podem representar. Sobre 

isso, o engajamento acadêmico na vivência dos iniciantes, conforme 

costa e côrte Vitória (2017, p. 2262), pode ser interpretado como um 

“processo multidimensional que engloba, sobretudo, as dimensões afetiva, 

comportamental e cognitiva dos indivíduos que, quando mobilizadas 

conjuntamente, permitem o envolvimento efetivo com as atividades 

acadêmicas, gerando, de fato, o engajamento”.

A partir desta assertiva, podemos pensar o engajamento acadêmico 

como contribuição para a parceria entre estudantes e professores, para 

a partilha de saberes e para a busca de motivação, o que favorece e pro-

move o sentimento tão importante de protagonismo do estudante e do 

estreante no oficio de ensinar. Noutras palavras, trata-se de um exercício 

de auto(trans)formação e autoconhecimento pessoal e profissional, de 

experiências individuais e coletivas, em redes de colaboração, envolvendo 

todas as dimensões que nos constituem e as que começam a nos constituir 

como professores. 

Do ponto de vista prático, os estudantes matriculados em um 

Programa de Doutorado em universidades da Espanha podem participar do 

“Programa de Ayudas para la Formación del Profesorado universitario”, as-

sinam contratos de trabalho sob a modalidade de “contratos Predoctoral”, 

regulados nos artigos da lei 14/2011, de primeiro de junho, do Sistema 



PrO F E S S O r E S Pr i N ci Pi A NtE S N A ED u c AÇ ÃO Su PEr i O r 11

Espanhol de ciência, tecnologia e inovação, cujo parágrafo “c” foi mo-

dificado pela disposição final da lei 20/2015, de 9 de setembro. São sub-

venções 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 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 investigação2 originou-se do proble-

ma: como se desenvolve o processo de transformar-se em docente um 

estudante – 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.

Docência universitária: os primeiros passos do professor 
estreante no ofício de ensinar

Os professores iniciantes têm uma história de vida que engloba 

diferentes experiências e conhecimentos que contribuem para a aprendi-

zagem de ser professor. Os primeiros anos da docência não representam 

apenas o momento de aprender a ensinar, mas também simbolizam o 

2  realizada durante o Doutorado Sanduíche.
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momento de contrução da identidade docente e de socialização profis-

sional. A aprendizagem da docência universitária ocorre a partir de um 

processo reflexivo individual e coletivo, por meio dos momentos de com-

partilhamento e das trocas de experiências que possibilitam e facilitam a 

construção do conhecimento pedagógico e cientifícos, integrando assim 

a dinâmica do processo de aprender, a ser, a estar e a fazer-se professor. 

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.

Para huberman (1992) a fase inicial é caracterizada como um estágio 

de “sobrevivência” e de “descoberta” da nova profissão. Os professores 

nos primeiros anos de docência vivem um choque de realidade. Esse 

conceito foi difundindo com o holandês Simon Veenman (1984) por ser 

o primeiro ano de docência um processo de intensas aprendizagens, de 

ensaios e erros. O choque de realidade também é chamado de “choque 

da práxis” ou “choque de transição”. A realidade sonhada é diferente 

da realidade encontrada. Marcelo García (1999, p. 28) reforça que é “o 

período de confrontação inicial do professor com as complexidades da 

situação profissional”. refere-se a esta posição cavaco (1999, p. 179), ao 

relatar o momento vivido como sendo: “um tempo de instabilidade, de 

insegurança, de sobrevivência, mas também de aceitação dos desafios, 

da criação de novas relações profissionais [...]”. Os professores iniciantes 
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ainda não consolidaram seus conhecimentos didático-pedagógicos e 

buscam inspiração em suas trajetórias para enfrentar a nova profissão. 

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 experiên-

cias. Marcelo Garcia (2009b, p. 10) afirma, ainda, que “[...] o conceito 

de desenvolvimento profissional docente tem vindo a modificar-se na 

última década, motivado pela evolução da compreensão de como se 

produzem os processos de aprender a ensinar”. 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 do-

cência é um período marcante do contínuo processo de desenvolvimento 

profissional docente. Segundo Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 167), “o 

desenvolvimento profissional docente é uma ferramenta imprescindível 

para a melhoria da educação”. É fundamental para melhorar a qualidade 

da aprendizagem dos estudantes.

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

necessário que o professor da Educação Superior invista em estudo perma-

nente, por meio da autoformação, em 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. O interrogar-se sobre 

a prática é fundamental, pensar em novas formas, em um jeito novo 

de ensinar e nas mediações coletivas, estabelecer o diálogo com seus 

pares, construir redes de relações e possibilidades de mudança. Zabalza 

(2004) defende que ensinar requer conhecimento específico, formação 

e atualização constante do professor.
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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 viabili-

zar espaços formativos para discussão e problematização da docência na 

Educação Superior. Para Morin (2002, p. 65): “A educação deve contribuir 

para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a condição humana, 

ensinar a viver) e ensinar como se tornar um cidadão”.

A educação para todos e para cada um, fará sentido quando cada es-

tudante aprende e o engajamento estudantil favorece para a satisfação, o 

sucesso acadêmico e contribui para que faça a diferença na sociedade e no 

mundo do trabalho. Para Zabalza (2004, p. 188), o estudante universitário 

é uma “pessoa que está em período de formação, isto é de aprendizagem”. 

O professor iniciante, além de aprender a ensinar, necessita ter como foco 

a aprendizagem dos estudantes, o sucesso acadêmico. 

Caminhos metodológicos

A pesquisa desenvolveu-se com sete professores iniciantes na docência 

da Educação Superior, estudantes de doutorado 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 ques-

tões previamente elaboradas. A entrevista é um momento privilegiado 

de encontro entre pesquisador e entrevistado, bem como a oportunidade 

de conhecer a realidade investigada. 
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A entrevista foi confidencial, preservando as identidades e falas dos 

entrevistados, de acordo com os critérios éticos da investigação. Para a 

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

conteúdo, proposta por bardin (2009). A Análise de conteúdo compre-

ende um método de pesquisa usado para descrever, analisar e interpretar, 

informações obtidas por meio da coleta de dados, organizados em um texto. 

Descobertas de pesquisa: a aprendizagem da docência 
universitária

A pesquisa foi desenvolvida com sete doutorandos/professores ini-

ciantes3 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 

graduação em Educação Primária, Educação infantil, Pedagogia, seguida 

de Educação Social, em diferentes disciplinas destes cursos. E surge os 

questionamentos da condição vivida pelos estudantes/professores: Os 

doutorandos agora professores universitários sentem-se professores? 

Ou se identificam mais como estudantes?

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. 

como expressa um professor: “Principalmente, porque existe um inte-

3  Optamos por não identificar os estudantes/estreantes no ofício de ensinar.
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resse pessoal em contribuir com a sociedade, ser uma pessoa melhor e 

com a comunidade científica”. Para outro professor: “Contribuir para 

melhorar a educação, nas escolas do meu país e ajudar a formar novos 

professores”. Outro iniciante destaca: “Ajudar e atender os estudantes 

com deficiências e com dificuldades de aprendizagem”. Os professores 

novatos enfatizam a importância da profissão docente para contribuir 

na construção de um mundo melhor e têm a preocupação com a apren-

dizagem de todos os estudantes, na busca do engajamento acadêmico 

entre professores e estudantes.

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

Superior foram uma experiência positiva, mas também foram impreg-

nados 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. “Fazer algo novo com algum cuidado para 

que tudo corra bem. Eu quero ser melhor possível, contribuir na formação 

de professores”. O docente consciente do seu papel preocupa-se com a 

prática pedagógica e com a formação de novos professores, num processo 

dinâmico e dialógico. É um período de múltiplas atividades em diferentes 

contextos, turmas e horários. O iniciante enfatiza: “Complicado, fiquei 

com medo, cada contexto é diferente, cada aula e turma também é. O tempo 

também é um problema, passa muito rápido, preparar material, participar 

de reuniões. O primeiro ano tudo é novo, é novidade. É necessário aprender 

a administrar o tempo”. São muitas as 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 
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está vivendo, porém somos seres singulares, temos a própria história e 

aprendemos em tempos diferentes.

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, a partir dos conhecimentos 

prévios, daquilo que o estudante já sabe, e valorizar estes saberes.

Em relação às dificuldades vivenciadas no início da carreira, os estu-

dantes/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. O tempo passa, cria uma angústia, são 

muitos aspectos”. 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, investigação e professor iniciante demanda 

muitas atividades, é necessário ter um certo equilíbrio para vencer tudo 

as tarefas. também o desconhecimento de algumas disciplinas, o planeja-

mento e o fato de não saber o que outros professores trabalham em sala 

de aula dificulta a atuação docente. O ensinar para o professor iniciante 



ElOiSA MAriA WiEbuSch | cArlOS MArcElO GArcíA | MAriA iNêS côrtE VitóriA18

é uma tarefa complexa na medida em que: “[…] exige um conhecimento 

consistente acerca da disciplina ou das suas atividades, acerca da maneira 

como os estudantes aprendam, acerca do modo como serão produzidos 

os recursos de ensino a fim de que se ajustem melhor às condições em 

que será realizado o trabalho” (ZAbAlZA, 2004, p. 111).

Nesse sentido, muitos professores iniciantes têm o domínio do conhe-

cimento científico para ensinar e precisam articular com os conhecimentos 

pedagógicos, necessitam saber como os estudantes aprendem, como 

se dá a construção do conhecimento; além dos saberes pedagógicos, é 

preciso conhecer os administrativos, burocráticos. um novato enfatiza: 

“O planejamento a universidade não informa como devem ser. O professor 

que tem que descobrir”. A universidade não oferece informações básicas 

que um professor estreante no ofício de ensinar deve ter para desenvolver 

uma boa docência. 

Os professores iniciantes buscaram socializar as conquistas, as difi-

culdades 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 mentor4. É um processo formativo de suma importância, onde o 

“becário” com o mentor interagem e aprendem juntos; é o professor expe-

riente orientando, ajudando o iniciante, por meio do compartilhamento de 

saberes, do trabalho colaborativo e da partilha entre os pares. reforçam 

esta ideia Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 144), ao afirmarem que: 

A tarefa que designa ao mentor é a de assessorar didática 

e pessoalmente ao docente principiante, de forma que se 

constitua como elemento de apoio. [...] Ele assume um papel 

de grande importância no programa de inserção, pois é a 

pessoa que ajuda e dá orientações ao docente principiante, 

tanto no currículo como na regência de classe.

4  Orientador de Doutorado.
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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 or-

ganização, o trabalho colaborativo com outros professores e estudantes, 

a autoformação e a autoavaliação. um professor salienta: “Meu orien-

tador 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. Segundo Nóvoa (2016 

s/p), é preciso construir a identidade profissional: “Desde o primeiro dia 

de aula, ter um programa de formação docente em que a reflexão sobre 

a identidade profissional exista. Formar um professor é conseguir que al-

guém aprenda a conhecer, a pensar, a sentir e a agir como um profissional 

docente”. corrobora com este pensamento Marcelo García (2010, p. 10), 

quando afirma: “A identidade profissional é um processo evolutivo de 

interpretação e reinterpretação de experiências, […] o desenvolvimento 

do professorado nunca se detém e que se entende como uma aprendi-

zagem ao longo da vida”. É construção e reconstrução que acontece por 

meio de transformações que se modificam e são modificadas ao longo 

da trajetória pessoal e profissional do professor.

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 peda-

gógica. É preciso renovar-se, reinventar-se de todas as maneiras possíveis, 

na interação com os pares, no trabalho colaborativo, já que são as sub-

jetividades e as diferentes identidades que constituem os modos de ser 
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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”. Os processos de auto(trans)formação, 

autoavaliação, reflexão sobre o trabalho pedagógico são fundamentais 

para o desenvolvimento profissional docente. É necessário ter resiliência 

para superar as dificuldades e enfrentamentos e ter a capacidade de vencer 

os desafios, pois tudo é aprendizagem, temos que aprender, evoluir e ter 

a certeza de que tudo passa.

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, 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. 

Parece dois mundos paralelos. Temos muitas coisas para aprender com as 

escolas. Temos que trazer os professores para contar suas experiências, 

precisamos conversar com as escolas”. 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 univer-

sidade, 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. A transformação da universidade só pode ser reali-

zada por aqueles que nela vivem e com ela trabalham diariamente, todos 

são atores, num processo dialético e sistêmico. 

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 



PrO F E S S O r E S Pr i N ci Pi A NtE S N A ED u c AÇ ÃO Su PEr i O r 21

se os estudantes estão realmente aprendendo, todos não aprendem igual, 

não aprendem no mesmo ritmo. É necessário confiança e ser acessível com os 

estudantes”. corrobora um dos interlocutores: “Ser professor universitário 

iniciante envolve muito esforço, oferecer aos estudantes uma educação de 

qualidade, requer muitas horas de trabalho e é necessário também ter um 

pouco de humildade”. 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 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 aten-

ção, de cuidado especial. Para Marcelo García (2009, p. 9), a inserção 

profissional é “uma das etapas mais importantes, mas, também mais 

desatendidas, do processo de aprender a ensinar”. As três universida-

des espanholas investigadas confirmam essa afirmação do autor, pois 

nenhuma delas têm um Programa institucional de indução 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 pro-

grama 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 pro-

fessores, 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. 

As dimensões pessoais e profissionais são importantes para sermos seres 
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mais plenos e inteiros. Nóvoa (2009, p. 38) enfatiza: “[…] o professor 

é a pessoa, e que a pessoa é o professor. Que é impossível separar as 

dimensões pessoais e profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e 

que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos”. A 

educação precisa estar comprometida com o desenvolvimento total da 

pessoa, do ser integral, pleno na sua inteireza, favorecendo o crescimento 

dele como pessoa e profissional.

Os iniciantes expressaram o que mais gostam na docência, per-

ceber a evolução dos estudantes, e afirmaram 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 pers-

pectiva 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 gru-

po”. 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 
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para que seja instrumento de transformação, de inclusão, de emancipação, 

na busca do sucesso acadêmico de todos os estudantes. E a vontade de 

se dedicar somente à docência, uma vez que o professor universitário/

estudante não pode se dedicar apenas ao ensino, implica uma rotina 

integrada de muitas tarefas. “Não é possível se dedicar o tempo todo ao 

ensino, tenho muitas coisas para fazer”. É possível perceber a satisfação 

e o gosto pela profissão docente.

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 quantida-

de 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 ex-

periências positivas que contribuem para o aprender a ensinar, como a 

avaliação no final da disciplina. “Na entrega de uma avaliação, vários estu-

dantes 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 

fat”. 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 professo-

res. Sobre isso, afirma um interlocutor: “Futuro muito incerto, contratos 
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precários com pouca estabilidade”. Já outro salienta: “Eu gostaria de me 

dedicar a docência universitária, mas não sei como será o futuro”. Outro 

iniciante: “Eu não sei o que vai acontecer quando terminar meu doutora-

do. A situação complicada que o nosso país vive na Educação Superior”. 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 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 cons-

trução 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; vi-

venciando 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 doutora-

mento 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 
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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”. 

Por isso mesmo, a universidade necessita refletir, avaliar-se, realizar 

mudanças, renovar com esperança o nosso compromisso com uma 

educação verdadeiramente transformadora e comprometida com algo 

que, no mínimo, fuja do senso comum. Afinal precisamos buscar outros 

caminhos possíveis para a construção de uma nova universidade.

Ao fim e ao cabo, os principiantes consideram essenciais para uma 

boa docência o domínio do conteúdo, o planejamento, a organização, o 

trabalho colaborativo com outros professores e estudantes, a auto(trans)

formação e a autoavaliação, como papéis fundamentais da universidade, 

numa perspectiva da prática pedagógica centrada na aprendizagem e na 

promoção do sucesso acadêmico e entendendo tais processos  como a 

possibilidade de ampliar a visão, a sensibilidade e a estética pedagógica – 

elementos que podem fazer do estreante no ofício de ensinar um eterno 

apaixonado pela profissão que acaba de abraçar.  

Assim sendo, apostamos em universidades que desenvolvem ações 

de apoio aos que estão naquilo que se poderia chamar de infância da car-

reira 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. 
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2 
ENSEÑAR E INVESTIGAR EN LA UNIVERSIDAD: 

APRENDIENDO LOS PRIMEROS PASOS

Carmen Gallego

Carlos Marcelo García

Las universidades cumplen tradicionalmente las funciones de docencia, 

investigación y promoción, extensión o relación con el medio. En este 

capítulo vamos a centrarnos en dos de las funciones que se consideran 

muy relevantes para el prestigio y justificación de las instituciones de 

educación superior: la docencia y la investigación. La universidad forma 

profesionales especializados en los diferentes campos del conocimiento. 

Desarrolla una amplia variedad de diplomados, graduados, licenciaturas, 

maestrías y doctorados. La formación de las nuevas generaciones de 

profesionales, o bien la recualificación de los profesionales o las per-

sonas que ya tienen experiencia laboral, configura uno de los polos de 

atracción y justificación de la existencia de las universidades.

Pero junto con la docencia, las universidades están comprometidas 

con la generación de conocimiento. A partir de la reforma de Humboldt, 

no se entiende una universidad que sólo enseñe sin paralelamente inves-

tigar. En Europa, la Magna Charta Universitatum estableció la docencia 

y la investigación en el centro de la función de la universidad. La investi-

gación, ya sea básica o aplicada forma parte de la seña de identidad del 
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docente universitario. Por ello en las universidades con mayor presencia 

en los rankings internacionales, la investigación aparece como el principal 

criterio de valoración.

Las relaciones entre la docencia y la investigación han sido constantes 

a partir de los años 90. El sentido común ha planteado que obviamente, 

la investigación debería orientar los mejores procesos de enseñanza. sin 

embargo las relaciones no son directas ni claras. Los resultados de las 

investigaciones que han abordado la relación entre docencia e investiga-

ción muestran resultados incompletos y variables de forma que no puede 

plantearse un relación absoluta entre ambas funciones (mägi & Beerkens, 

2016; malcolm, 2014).

Dado que la investigación y la docencia forman parte intrínseca de 

las funciones de los universitarios, cabe preguntarse ¿cómo se aprende a 

enseñar en la universidad y cómo se aprende a investigar? ¿ambos procesos 

son paralelos o bien se desarrollan mediante procedimientos diferentes? 

En este capítulo queremos abordar de forma resumida el enfoque que 

se adopta en nuestro país (España) para dar respuesta a la necesidad de 

atraer y retener talento investigador y docente.

Aprendiendo a Enseñar. La Formación del Profesorado 
Principiante Universitario

La formación docente es uno de los aspectos fundamentales para 

el desarrollo profesional de los docentes en la Educación superior. 

Como hemos mencionado anteriormente, para lograr universidades de 

excelencia y calidad es imprescindible contar con un profesorado con 

formación suficiente para hacer frente a los requerimientos sociales 

y profesionales en un mundo donde los cambios son continuos y las 

demandas profesionales requieren de una actualización formativa 

permanente y adaptativa. Tal y como apuntan montes y suárez (2016) 

en su estudio exploratorio al respecto de esta temática, estos cambios 
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están vinculados a tres procesos principalmente: la masificación de los 

sistemas de Educación superior, la internacionalización de la formación 

(exigencias para la movilidad, la inclusión de la tecnología y fomento 

de la comunicación), y la integración del enfoque del aprendizaje a 

lo largo de la vida.

Llegados a este punto, reflexionemos sobre las siguientes cuestiones: 

¿Cómo se define la formación docente universitaria predoctoral? ¿De 

qué hablamos cuando nos referimos a la inducción? ¿Cómo es el proceso 

de inducción de los profesores noveles para adaptarse a las demandas 

actuales? ¿Qué herramienta propicia la reflexión, evaluación y mejora de 

la formación y de la práctica docente?

Los profesores universitarios principiantes comienzan su carrera 

como docentes en la universidad como postgraduados en un programa 

de doctorado. se trata del caso de los becarios predoctorales (término 

utilizado por el ministerio de Educación de España para el colectivo de 

docentes principiantes universitarios en formación) o de los graduate 

teaching assistants en los Estados Unidos y reino Unido (Bozu, 2010). 

Durante este periodo, el docente novel imparte docencia en el depar-

tamento asignado bajo la supervisión de su director de tesis doctoral 

(profesor experimentado, titular o catedrático de universidad con largo 

recorrido en la docencia e investigación), que será quien le acompañe 

en este periodo que tiene una duración media de cuatro años.

Además de este acompañamiento y seguimiento entre profesor 

experimentado y principiante en formación, en diversas universidades 

españolas existen programas de inducción docente para profesionales 

de la enseñanza. Este colectivo lo constituyen aquellos docentes que 

se están iniciando, es decir, que aún no han completado su formación 

predoctoral o aquellos que ya están desarrollando sus funciones en la 

etapa posdoctoral o de perfeccionamiento.
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Y es que como ya apuntaba Burke en 1987, “la inducción es un 

proceso continuo y, como tal, se vuelve en un esfuerzo de desarrollo 

extremadamente importante. En este contexto, la inducción es tan 

importante para profesores experimentados como para los profesores 

principiantes” (p. 9).

El proceso de inducción de los profesores noveles es una etapa fun-

damental para su desarrollo profesional próximo y futuro. El docente 

universitario principiante experimenta una serie de dificultades y angustias 

cuando se inicia en la profesión de enseñar, como por ejemplo: limita-

ciones temporales, de gestión, personales y profesionales. numerosos 

estudios e investigaciones han comprobado cómo estas problemáticas y 

dificultades a las que se enfrenta el profesorado principiante afecta a su 

desarrollo profesional docente y limita su trabajo en el aula universitaria 

(Colén, et al., 2000; Feixas, 2000; marcelo & mayor ruiz, 2000; sánchez, 

2006). ¿Cómo ayudar a los profesores principiantes a hacer frente a las 

demandas sociales y profesionales actuales? ¿Qué tipos de programas 

formativos ofrecen las universidades españolas?

responder a esta cuestión no es tarea fácil ya que cada universidad 

pública tiene sus propios organismos institucionales encargados de ofrecer 

el acompañamiento, seguimiento y formación adecuada a su profesorado 

atendiendo a sus demandas. Pero cada vez son más las universidades 

que apuestan por una formación adaptada a las necesidades formativas 

expresadas por sus docentes o diagnosticadas en el contexto. Estos cur-

sos formativos van destinados tanto a docentes experimentados como 

a principiantes, aunque son estos últimos los que disponen de una mayor 

oferta formativa en cuanto a temáticas que les son de su máximo interés 

profesional y/o académico.

En este sentido, nos referimos ahora al Instituto de Ciencias de la 

Educación, que depende del secretariado de Formación y Evaluación del 

Profesorado en la Universidad de sevilla, pero que pueden trasladarse 
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sus funciones, objetivos o competencias a cualquier universidad pública 

española. Este centro es el responsable de la gestión de las actividades de 

formación del Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad 

de sevilla, y para ello cuenta con una plataforma de aplicación online en 

la que el docente (experimentado o principiante) accede y selecciona 

de entre los cursos formativos que el centro ofrece visualizando su ficha 

técnica (objetivos, contenidos, espacio, temporalización, tareas, acti-

vidades, evaluación, etc.). Esta formación, aunque esté dirigida a todo 

el personal docente e investigador de la Universidad, la mayoría de los 

cursos se organizan para dar respuesta a las necesidades y demandas 

expresadas por los docentes que se están iniciando en la tarea de en-

señar, es decir, son acciones diseñadas especialmente para los profesores 

principiantes que se encuentran impartiendo docencia e investigando 

en sus primeros años como profesionales de la educación superior.

Uno de los objetivos estratégicos de estas instituciones formativas 

que dan apoyo al período de inducción de los profesores que se inician 

en la docencia es el de promover y contribuir a la mejora continua de la 

calidad de la docencia, la investigación y la gestión a partir de la detección 

de las necesidades y expectativas en estos tres ámbitos.

Así mismo, entre sus objetivos, también se encuentra el vinculado 

a la adaptación de la oferta formativa a las necesidades de renovación 

metodológica y de recursos, impuestas por la estructura del Espacio 

Europeo de Educación superior, así como a las necesidades y expectativas 

del alumnado potencial y real y de su personal en el marco de la coyuntura 

socio-económica del momento.

El Instituto de Ciencias de la Educación desarrolla una amplia diversi-

dad temática de acciones formativas, destacando las que a continuación 

incluimos en esta figura, entre otras:



C A r m En G A L L EG o |  C A r Lo s m A rCELo G A rCí A34

Figura 1. Tipología de las acciones formativas.

Los programas de formación e inducción a la docencia universitaria 

tienen como objetivos, generalmente, los siguientes:

• Proporcionar al profesorado el apoyo y asesoramiento didáctico 

y pedagógico necesario para el desempeño de sus funciones.

• Acercar tanto al profesor novel como a aquel cuya trayectoria 

esté más consolidada en la Universidad a un modelo innovador 

y acorde a los nuevos presupuestos didácticos, emanados de 

las distintas investigaciones que sobre didáctica, psicología 

del aprendizaje, epistemología, etc., han venido realizándose 

en los últimos años.

En la Universidad de sevilla, así como en otras instituciones univer-

sitarias públicas españolas, se ofrecen estos cursos formativos, pero 

además, se cuenta con dos programas que son pioneros en la universidad 

hispalense, que son:  el Curso General de Docencia Universitaria y la red 

para la Formación e Innovación Docente. Estos programas tienen unos 

objetivos comunes, -los enumerados anteriormente-, y una metodología 
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basada en grupos reducidos dirigidos por formadores experimentados 

para desarrollar ciclos de mejora de la práctica docente.

su duración es de 90 horas por lo general que se distribuyen en 40 

presenciales y 50 de trabajo no presencial; y 10 horas presenciales en las 

Jornadas de Formación e Innovación Docente. Estas jornadas formativas 

son un espacio único para compartir con otros compañeros docentes 

principiantes las dificultades, los obstáculos, las líneas estratégicas de-

sarrolladas, las acciones emprendidas, los cambios, las mejoras, el diseño 

curricular innovador implementado, etc.

¿Qué es la red para la Formación e Innovación Docente? Es una red 

constituida por quienes desarrollen ciclos de mejora consistentes en el 

análisis, diseño, aplicación y evaluación de su práctica docente y exponen 

una síntesis de su experiencia en las Jornadas anteriormente descritas, 

en las que -en paralelo- especialistas de prestigio imparten un ciclo de 

conferencias. La metodología que caracteriza a esta red de formación 

es la del trabajo en equipo y en red con un asesoramiento especializado 

por parte del equipo de evaluadores del Programa para el diseño, aplica-

ción, intercambio de experiencias de formación e innovación docente y 

evaluación tanto de la programación como del desarrollo, implantación 

y resultados derivados de las acciones de mejora.

Ahora bien, ¿qué instrumento se puede utilizar para diagnosticar, 

evaluar y emprender acciones de mejora en relación a la formación docente 

y a su tarea de enseñar? nosotros proponemos el portafolio docente, un 

instrumento para el desarrollo profesional del profesorado universitario. 

El teaching portfolio ha sido utilizado en numerosas investigaciones na-

cionales e internacionales. Por ejemplo, el estudio realizado por Cano e 

Imbernon (2003) narrando la experiencia de profesores universitarios al 

elaborar carpetas docentes sobre su formación y desarrollo profesional ha 

ilustrado sus beneficios para la evaluación y mejora de la tarea de enseñar.

La finalidad de utilizar esta carpeta es la de fomentar la reflexión 

sobre las acciones y contribuir así a la creación de una cultura docente 
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en la que la colaboración, la cooperación y la reflexión sobre los procesos 

de enseñanza son fundamentales para atender las demandas sociales 

y las exigencias profesionales de la sociedad del conocimiento. En este 

sentido, es el propio docente quien refleja y reflexiona sobre el proce-

so de planificación, ejecución y evaluación de su docencia en las aulas 

universitarias. Este instrumento sirve para resaltar la tarea de enseñar 

y también la de investigar. Algunas de las razones que destacamos 

para seleccionar este instrumento como método de práctica reflexiva 

para analizar y mejorar la práctica docente de profesores principiantes 

universitarios son las siguientes:

• Ayuda a reflexionar sobre lo que se hace, el por qué y el cómo: 

a partir de la reflexión se evalúa y se diseñan líneas de mejoras 

para innovar, mejorar el rendimiento, incluir nuevos sistemas 

en el proceso de enseñanza, métodos de aprendizaje más 

eficaces, etc. 

• Permite comprobar la evolución del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje: el monitoreo continuo entre profesor-mentor 

y principiante ayuda a éste a mejorar su práctica diaria en el 

aula y fuera de ella ya que no solo se recogen anécdotas o 

dilemas referidos a la docencia, sino también aspectos sobre 

la investigación en el que se esté trabajando en ese momento. 

• se preparan los materiales de enseñanza con mayor efectivi-

dad y se logra compartir conocimientos y aprendizajes con 

los profesores experimentados y con otros principiantes: las 

jornadas finales e incluso encuentros con otros principiantes 

a mitad del cuatrimestre o semestre ayuda al docente novel a 

reflexionar sobre su práctica desde otra perspectiva, desde la 

mirada de sus iguales.

En definitiva, huir de los cursos tradicionales donde expertos explican 

sobre su experiencia y los principiantes escuchan, y caminar hacia progra-

mas formativos donde el docente novel se encuentre acompañado en todo 
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momento, monitorizado y guiado. Contar con una propuesta formativa que 

atienda a las demandas sociales y profesionales así como que dé respuesta a 

las necesidades expresadas y diagnosticadas por los destinatarios. De esta 

manera se fomentará una real construcción del conocimiento formativo por 

parte de los profesores que se inician en la tarea de enseñar demostrando 

una mejora no solo en el conocimiento de la disciplina sino una mejora en el 

proceso de construcción de un conocimiento didáctico.

Aprender a Investigar. La Formación Investigadora de los 
Docentes Principiantes

En España, los profesores universitarios han de acreditar suficiente 

formación y práctica investigadora para poder optar a un contrato como 

docentes. El grado de doctor resulta condición imprescindible para acce-

der a la docencia. Cabría decir que la investigación (medida a través de los 

artículos publicados por los candidatos en revistas de impacto, así como su 

participación en proyectos de investigación) es el criterio más importante 

para la selección de docentes cuya función va a ser principalmente (no 

exclusivamente) la docencia en los cursos de grados y master.

¿Cómo se forma a los investigadores? ¿cuáles son los pasos a través 

de los cuales se “aprende a investigar”? Anteriormente hemos revisado 

cómo el proceso de “aprender a enseñar” se desarrolla desde una pers-

pectiva informal. sin embargo la formación del investigador principiante 

tiene una mayor reglamentación. son los programas de doctorado los 

que permiten asegurar la formación investigadora de las personas que 

deseen dedicarse a la investigación (aunque compartiendo sus funciones 

con la docencia).

Los programas de doctorado han tenido una gran evolución en España 

en la última década. se ha evolucionado desde la cantidad a la calidad, 

reduciéndose el número de programas de doctorado y aumentando los 

controles y requisitos de acreditación para su creación y mantenimiento. En 
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la situación actual, la normativa establece que el proceso para convertirse 

en doctor debería tener una duración de tres años para los candidatos que 

se dedican a tiempo completo a su formación investigadora. La práctica 

nos ha demostrado que para muchos investigadores principiantes esa 

duración es insuficiente. Ello determina el retraso en la finalización de la 

tesis doctoral o en muchos casos la deserción.

La situación española no dista mucho de la tendencia internacional. 

Como plantean Brill et al. (2014), la retención de los estudiantes en los 

programas de doctorado es un problema para muchas universidades. Estos 

autores citan a Cochran et al. (2014), quienes mantienen que entre un 

40 y 60% de estudiantes de doctorado en Estados Unidos no continúan 

en su proceso de graduación, mientras que los que continúan necesitan 

un promedio de 7 años para su finalización. Estos datos concuerdan con 

la experiencia que desarrollamos en el programa de doctorado en edu-

cación de la Universidad de sevilla. Después de cinco años de existencia 

del programa en el que están inscritos 150 estudiantes, sólo un 8% han 

finalizado su proceso doctoral en el tiempo establecido, mientras en 

torno al 25% han abandonado el programa.

Las razones del abandono por parte de investigadores principiantes 

tienen que ver con muchas razones: falta de tiempo, exceso de carga de 

trabajo, no cumplimiento de expectativas, cambios en la situación laboral 

o personal de los candidatos, etc. Pero también tiene que ver con la falta 

de adaptación a los requerimientos del programa (Lowery et al., 2018).

¿Qué estrategias están llevando a cabo las universidades para apoyar 

la formación inicial de investigadores? Una de las primeras actividades a 

desarrollar consiste en concienciar a las personas cuya dedicación a la tesis 

doctoral no es completa, acerca de los requerimientos de tiempo y dedica-

ción que el programa tiene. En este sentido cabe mencionar la posibilidad de 

promover una dedicación a tiempo completo por parte del investigador en 

formación. En algunos países como España, existe la figura de “formación 

de personal investigador”. se trata de becas muy competitivas que permite 
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a los becarios poder no sólo participar en el programa de doctorado sino 

implicarse en un grupo de investigación, aprendiendo en la práctica las 

estrategias conceptuales e instrumentales requeridas para el desarrollo 

de una investigación. En este caso, los becarios tienen asignado un mentor 

que se responsabiliza de que la formación sea adecuada y de que el becario 

finalice adecuadamente su proceso de formación inicial. 

La figura del mentor adquiere especial relevancia en la formación del 

investigador principiante. El mentor, según Boerena et al. (2015), desarrolla 

dos funciones principales con los investigadores principiantes (ver figura2): 

formadora y psicosocial. Desde el punto de vista formador, el mentor contri-

buye al aprendizaje de las competencias investigadoras del joven investigador, 

pero además aporta socialización profesional en los círculos y redes donde 

se intercambia la investigación. La función psicosocial tiene que ver con el 

desarrollo de habilidades sociales para el trabajo colaborativo y personal que 

se requiere para el trabajo en un grupo de investigación.

Figura 2. Las funciones que desempeña el mentor con el profesor principiante. 
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La figura del mentor para la formación investigadora guarda muchas 

relaciones con las actividades del mentor en la docencia. sin embargo 

existen algunos aspectos específicos. Fleming et al. (2013) desarrollaron 

un instrumento para valorar la competencia de los mentores en relación 

al seguimiento de investigadores doctorales. Las dimensiones relevantes 

que encontraron de interés son las siguientes:

• mantener una comunicación efectiva (escucha de forma activa, 

proporcionar retroalimentación, desarrollar una relación de 

confianza, coordinación con otros mentores, etc.).

• Alinear expectativas (clarificar expectativas, establecer metas 

de investigación, desarrollar estrategias orientadas a metas).

• Valorar la comprensión (valorar el conocimiento, habilidades 

y actitudes de los investigadores principiantes).

• Promover la independencia (motivación, crear confianza, esti-

mular la creatividad, negociar la independencia, etc.).

• Abordar la diversidad (tomar en consideración los errores, pre-

juicios y los diferentes orígenes de los mentores y principiantes).

• Promover el desarrollo profesional (apoyar la integración en 

redes, apoyar para la adquisición de recursos, conseguir las 

metas, etc.).

Conclusiones

Convertirse en docente e investigador en la universidad es un proceso 

que requiere de mucha dedicación y esfuerzo, pero sobre todo -y quizás lo 

más importante- de mucha pasión por tu trabajo, por mejorar cada día y por 

reflexionar sobre lo que estás haciendo y cuáles son tus metas profesionales. 

Enseñar e investigar son dos tareas complejas, sí, y aún más para aquellos 

que se inician en estas labores, por ello que los programas formativos de las 

universidades y el acompañamiento del profesor-mentor sean dos ejes fun-



En s EÑ A r E I n V E s TI G A r En L A U n I V Er s I DA D 41

damentales para garantizar el éxito del docente principiante emprende este 

camino.  Como m.A. Zabalza (2016, 78) ha expresado en varias ocasiones, 

“no mejorará la enseñanza universitaria si no se refuerza la formación docente 

del profesorado, su identidad profesional como docentes y sus competencias 

para el ejercicio de la docencia”.

En este proceso la figura del mentor en los programas de formación 

docente e investigadora juega un papel fundamental. La tarea del mentor 

a menudo se desarrolla de manera informal y voluntaria, con el objetivo de 

transmitir no tanto conocimientos, sino valores, actitudes hacia el trabajo 

en la universidad. El equilibrio entre docencia e investigación ha de estar 

presente, aunque a menudo los propios criterios de progresión en la carrera 

determinen hacia adonde se encaminan los esfuerzos de los principiantes. 
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FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

DOCENTE: DESAFIOS PARA O CONTEXTO INICIAL DA  
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA
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Maria Isabel da Cunha

A inserção na docência universitária aparece pouco ainda na pauta das 

instituições educacionais e acadêmicas, e não se percebem políticas com 

expressiva visibilidade, nem a nível micro, nem a nível macro, especial-

mente voltadas para os professores em início de carreira. A fase inicial na 

profissão tem características próprias e tem se configurado, em muitos 

casos, como um momento de transição da condição de estudante para a 

condição de professor. E mesmo tendo pertencido ao ambiente univer-

sitário por alguns anos, esse processo pode não ser de fácil adaptação a 

quem inicia ou ingressa na docência universitária. 

A qualidade da Educação Superior perpassa pela atenção dada aos profes-

sores que ingressam ou iniciam na docência, em geral, com pouca ou nenhuma 

experiência nesse nível de ensino. Muitos fizeram uma jornada de formação 

que incluiu graduação, mestrado e doutorado, sem experiência de trabalho. 

Enfrentam, ao ingressarem no magistério superior, uma nova realidade de 

exigências profissionais para as quais, em geral, não foram preparados.

No contexto da expansão das universidades públicas brasileiras tem 

se evidenciado a chegada de uma nova geração de estudantes que traz as 
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marcas da heterogeneidade, exigindo saberes distinguidos para o sucesso 

dos processos de ensinar e aprender. Essa realidade pressupõe uma melhor 

atenção e acompanhamento aos professores iniciantes em suas necessidades 

de ordem pessoal, profissional ou institucional. há, também, a emergência 

de que eles, como protagonistas-chave da relação pedagógica, estejam 

em constante formação e contínuo desenvolvimento profissional docente. 

Percebe-se, então, a importância de estudos sobre o percurso inicial 

da docência universitária, haja vista a relevância do tema para os objetivos 

educacionais. Nesse sentido, este texto procura aprofundar tanto teórica 

como de forma empírica tão significativo tema, que permeado de desafios 

teve por base narrativas de professores iniciantes de uma universidade 

pública do norte do país. 

O campo da docência universitária

A escola, por ser uma instituição de caráter histórico, social e cul-

tural, foi institucionalizada como um lugar e espaço onde a educação 

sistematizada é oferecida aos cidadãos, desde a mais tenra idade até os 

estudos de nível superior. A esse processo as pessoas dedicam uma parte 

significativa de suas vidas.

Partindo do pressuposto de que a educação, o aprendizado e a forma-

ção acontecem num determinado contexto histórico e social, o estudante 

traz de sua trajetória educativa uma bagagem impregnada de vivências 

e experiências que fazem parte de sua vida. Estas são referências para 

outros momentos, na sua vida pessoal ou profissional. No exercício de 

uma profissão, o vivido e o experienciado podem ser instrumentos bali-

zadores de reprodução/repetição, produção/criação, invenção/inovação.

Muitas são as condições que interferem para o exercício da docência, 

e o pressuposto de que os modos de ensinar revelam como aprendemos 

não significa que queiramos perpetuar esta prática. A condição dos estu-

dantes que adentram nos espaços acadêmicos confirma que não existe só 

uma maneira de ensinar ou de aprender. O conteúdo pode ser o mesmo, 
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mas a forma assume perspectivas diferentes. como aprendemos pode 

não ser a melhor maneira de ensinar, ou como ensinamos ontem pode 

não ser, hoje, a melhor forma de aprender.  

Nos últimos anos, a docência universitária tem-se tornado tema 

de pesquisas e ponto presente nas pautas de discussões de pesqui-

sadores e estudiosos nacionais e internacionais. Esta condição vem 

se ampliando no contexto da expansão da Educação Superior que 

abrange patamares inéditos no brasil, fazendo da democratização 

um fenômeno presente nas universidades. 

diante de uma sociedade hodierna e exigente, o professor é de-

safiado a fazer a diferença e o diferente. E o campo da docência está 

permeado de impasses, mas também de possibilidades. É um campo 

aberto para se fazer, desfazer, refazer, construir, descontruir ou re-

construir. Mesmo sendo professores iniciantes, a dinâmica da docência 

suscita movimentos e experiências construtoras e forja a identidade 

profissional docente, que é singular.

É possível argumentar que, apesar da escassa experiência e da fragilidade 

na formação pedagógica, como atestam as pesquisas na área, professores 

iniciantes trazem saberes do ensino. Afinal, foram estudantes por longo 

tempo e, através das práticas de seus professores, construíram compreen-

sões de uma didática prática.  Alguns trazem o desejo de mudanças e têm 

propostas para ser e fazer-se professor. Expressam o desejo de mudanças 

e de ideias de ensinar e de aprender com alternativas, especialmente não 

querendo reproduzir práticas que criticavam nos seus ex-professores. 

Entretanto lhes falta formação e experiência para pôr em evidência novos 

desenhos didáticos. Possuem uma potencialidade para a mudança, mas 

precisam de aportes para executá-las. Precisam de acompanhamento, 

de reflexões teóricas que lhes possibilitem compreender suas práticas na 

direção da profissionalização docente.

A heterogeneidade dos estudantes sugere a exigência de mudanças 

no papel do professor e nas práticas de ensinar e aprender. Para Zabalza 
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(2012, p. 153-154), essas mudanças se centram em demandas como as 

expostas a seguir:

a) la idea del profesionalismo, esto es, la consideración de la 

docencia universitaria como una actividad profesional com-

pleja que requiere de competencias específicas para las que 

se requiere formación;

b) los nuevos planteamientos en torno al life long learning o for-

mación a lo largo de la vida que plantea el desarrollo personal 

y profesional como un proceso que requiere de actualizaciones 

constantes que capaciten a los sujetos para dar una respuesta 

adecuada al cambiante mundo de los nuevos escenarios de tra-

bajo. La modificación constante de los conocimientos científicos, 

la diversificación de las demandas formativas (estudiantes de 

muy diversas edades y con intereses diferentes). La aparición 

de nuevos formatos y herramientas para la formación surgidas 

en la actual sociedad de la información, la masificación en el 

acceso, etc. requiere de fuertes esfuerzos de actualización cien-

tífica y pedagógica por parte del profesorado universitario [...];

c) la constante presión en torno a la calidad de los servicios que 

prestan las instituciones, sobre todo las instituciones públicas 

y que estas tienden a revertir sobre el profesorado.

A docência como ponto demarcador da profissão docente com suas 

especificidades e complexidades requer de seus protagonistas um com-

promisso consigo mesmo e com os estudantes frente ao ato de ensinar 

e aprender na universidade. 

diante deste contexto, se instala a necessidade, como salienta ramos 

(2013), de uma emergente reconceitualização da docência universitária, 

ao explicitar a responsabilidade desta no processo de aprendizagem do 

estudante, implicando na profissionalidade que reconhece a importância 

de um conhecimento específico para este exercício. 
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Entendem-se por profissionalidade as competências que se desdobra-

rão nas habilidades, atitudes e saberes no decorrer do desenvolvimento 

e construção contínua da prática docente. Para cunha (2006, 2010), a 

profissionalidade se traduz na ideia de ser a profissão um processo de 

ação, sempre em movimento. isto porque o exercício da docência nunca 

é estático e permanente, mas é processo, é mudança, é movimento, é 

arte que envolve novas experiências, novo contexto, novo tempo, novo 

lugar, novos sentimentos, novas interações.

A docência universitária se caracteriza pela construção de práticas 

pedagógicas que impliquem reflexão, questionamento e crítica da própria 

prática. No dizer de Fernandes et al. (2013, p. 221), “isto significa que o 

exercício da docência prevê competências pedagógicas promotoras de 

processos formativos articulados com situações sociais mais amplas, e im-

pulsoras de aprendizagens para além da área específica de conhecimento”. 

Pela complexidade e dinamicidade da docência, sobretudo, no magis-

tério superior em contextos da contemporaneidade, o compromisso não é 

tão somente preparar o estudante para o mercado de trabalho, mas para 

formar o homem cidadão. cicillini (2010) afirma que falar de docência é 

algo complexo, pois envolve um sentido não só etimológico, mas também 

histórico e político e que, nas construções teóricas, não se pode deixar de 

fora outras dimensões mais amplas. Sendo a docência um ato humanizante 

e humanizado, requer um trabalho consciente, uma atitude e compromisso 

social que ultrapassem a transmissão de conhecimentos.

Neste sentido, a docência universitária é espaço para ensinar e 

aprender, criar e inovar, pesquisar e socializar, produzir e construir co-

nhecimentos numa relação intersubjetiva complexa, mas possível. E na 

linha de frente está o professor que pode fazer diferença com iniciativas 

para significar/ressignificar a prática pedagógica que desenvolve com 

seus alunos. Afinal, é dele a decisão principal de querer ou não mudar.

O exercício da docência requer contínua reflexão e autoconhecimento 

pessoal profissional. Lembrando Nóvoa (2009, p. 15), “ensinamos aquilo que 
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somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que ensinamos. 

importa, por isso, que os professores se preparem para um trabalho sobre 

si próprios, para um trabalho de autorreflexão e de autoanálise”. 

Ao falar em professor universitário, cunha e isaia (2006, p. 361) 

salientam que

[...] é preciso pensar na docência universitária a partir de 

uma dimensão mais ampla e, não apenas do ponto de vista 

funcionalista – formação para o mercado de trabalho. Nós 

formamos pessoas a partir de concepções, de valores, de 

crenças, de representações que estão implícitos/explicita-

damente colocados na nossa postura profissional/pessoal. 

Nossas concepções éticas e estéticas são conteúdos formati-

vos e, por isso, o professor universitário precisa se pensar em 

processo de desenvolvimento contínuo, não se satisfazendo 

com a titulação na carreira docente. 

A docência universitária constitui o espaço de ensinar, aprender 

e fazer. É nesse espaço que os professores são desafiados a ensinar, a 

aprender e a fazer de maneiras diferentes, não se limitando a modelos 

que reproduzem. contudo, 

as representações acadêmicas sobre a docência universi-

tária continuam fortemente alicerçadas na exclusividade 

da competência científica dos professores [...], poucos cur-

sos incluem conhecimentos, reflexões e práticas ligadas 

aos saberes pedagógicos, que profissionalizam o professor 

(cuNhA, 2010, p. 78).

O exercício da docência não se resume aos títulos de mestre e de 

doutor, ainda que estes tenham um especial significado. A formação vai 

mais além e, como processo, busca outras possibilidades e estratégias 

formativas de desenvolvimento profissional docente. Para isaia e bolzan 
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(2009, p. 135) “[...] a construção da aprendizagem de ser professor exige 

uma postura colaborativa que se faz na prática de sala de aula e no exer-

cício de atuação cotidiana na universidade”.

É neste sentido, como no pensamento de Grillo (2008), que a aula se 

torna um espaço de ensino e de aprendizagem, onde professores e alunos 

são sujeitos, pois aprendem e ao mesmo tempo ensinam. E, neste convívio, 

se abrem outros espaços para o contexto social e político, integrando o 

cotidiano às atividades concretas.

Então, a aula universitária se configura como:

[...] espaço privilegiado, um locus por onde transitam dife-

rentes concepções e histórias de ensinar e aprender, consti-

tuindo um território demarcado pelos conflitos, encontros e 

possibilidades de construir ou destruir a capacidade humana, 

que é a dialética da vida: teoria e prática, conteúdo e forma, 

sentimento e imaginação, aceitação e rejeição. Neste sentido, 

a sala de aula envolve as dimensões da cotidianidade, tanto 

na dimensão subjetiva – da consciência do sujeito, quanto na 

dimensão objetiva – da cultura (FErNANdES 2003, p. 377).

diante de uma via de mão dupla, a dinâmica da docência universitária 

abre possibilidades de construção conjunta para a autonomia docente, 

onde seu fazer transpõe os espaços da aula para fazer o diferente e a 

diferença em tempos de mudanças. É preciso ter, na visão de Lucarelli 

(2009, p. 29), a compreensão de que,

na atualidade, a universidade, como muitas instituições 

latino-americanas, enfrenta a situação desafiante de consti-

tuir-se em si em um objeto polissêmicos de investigação que 

admite em sua abordagem múltiplas dimensões e enfoques 

disciplinários. Neste contexto, a Pedagogia universitária 

se define como um espaço de conhecimento orientado 

à compreensão de processos de formação que se dão na 
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instituição, a partir da consideração dos sujeitos envolvidos, 

sua relação com o contexto e com outros processos que se 

desenvolvem nesse âmbito.

Entender os desafios acadêmicos nesse contexto é partir dos pres-

supostos teóricos defendidos pelos autores. A docência universitária é 

um campo aberto e vasto para reflexão e ação sobre o que e como faz, 

o que ensina e a quem ensina, quem forma e como se forma.

Desenvolvimento profissional docente

diante da importância de contínuo aprendizado dos docentes uni-

versitários, compreendemos que quem não se atualiza perde o senso de 

estar vivendo em uma sociedade do conhecimento, da informação, da 

transformação. como enfatizam Marcelo García e Pryjma (2013, p. 37), 

“[...] com a dinâmica atual, os conhecimentos estão permanentemente 

sendo alterados e superados, nos levando a repensar a nossa competência 

profissional, bem como a aprendizagem e a formação constante”. 

como seres inacabados que somos, nunca estamos prontos e diante 

de nossa incompletude não podemos nos aquietar, pois sendo humanos, 

em todo o percurso de nossa vida, passamos por processos de construção/

desconstrução/reconstrução, ou seja, estamos em constante processo 

de formação. Vaillant e Marcelo García (2012, p. 29) apontam alguns 

aspectos importantes do conceito de formação: 

a) a formação, como realidade conceitual, não se identifica nem 

se dilui dentro de outras noções como educação, ensino e 

treinamento; 

b) o conceito de “formação” incorpora uma dimensão pessoal de 

desenvolvimento humano global, que é preciso atender frente 

a outras concepções eminentemente técnicas.
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Para esses autores, o conceito de “formação” vincula-se com a capa-

cidade, assim como com a vontade, sendo, portanto, o indivíduo, a pessoa, 

o último responsável pela ativação e desenvolvimento dos processos 

formativos. Entretanto, essa condição não representa ser a formação 

necessariamente autônoma, pois na formação mútua os sujeitos podem 

encontrar contextos de aprendizagem que favoreçam a busca de metas 

de desenvolvimento pessoal e profissional.

Neste sentido, o desenvolvimento pessoal e profissional perpassa todas 

as profissões como condição sine qua non de formação ao longo da vida. 

Não é de hoje que se percebe preocupação com a formação docente, haja 

vista que essa é uma temática com presença marcante nos eventos sobre 

educação. Mas, é mais recente a preocupação com o desenvolvimento 

de professores que atuam no Ensino Superior.

A formação docente, em uma concepção mais ampla, conduz ao 

desenvolvimento profissional. O termo “desenvolvimento profissional” 

se adapta melhor à concepção do docente como profissional do ensino, 

trazendo em seu conceito uma conotação de evolução, de continuidade, 

que supera a tradicional justaposição entre formação inicial e aperfeiço-

amento dos docentes (VAiLLANT; MArcELO GArcÍA, 2012). Para day 

(2001, p. 21), o desenvolvimento profissional

[...] é o processo através do qual os professores, enquanto 

agentes de mudança, reveem, renovam e ampliam, individual 

ou coletivamente, o seu compromisso com os propósitos 

morais do ensino, adquirem e desenvolvem, de forma crítica, 

juntamente com as crianças, jovens e colegas, o conhecimen-

to, as destrezas e a inteligência emocional, essenciais para 

uma reflexão, planificação e práticas profissionais eficazes, 

em cada uma das fases das suas vidas profissionais.

O desenvolvimento profissional docente tem a ver com a aprendi-

zagem; remete ao trabalho; trata de um trajeto; inclui oportunidades 
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ilimitadas para melhorar a prática; relaciona-se com a formação dos do-

centes; e opera sobre as pessoas (VAiLLANT; MArcELO GArcÍA, 2012).

Neste sentido, a formação requer tempo e espaço e a sensibilidade 

por parte do professor em perceber que o desenvolvimento profissional 

permite o alargamento de saberes que respaldarão a prática docente no 

percurso da longa caminhada que a docência aponta para aqueles de 

decidem por ela enveredar. É nessa caminhada, no exercício da docên-

cia, que a identidade do professor como profissional da educação vai se 

construindo. Para cicillini (2010, p. 29),

A identidade profissional, por sua vez, está ligada ao desen-

volvimento do professor na sua função: como se forma/

informa, como lida com as dificuldades diárias da profissão, 

como se apropria do conhecimento e o produz, como se 

relaciona com o outro colega/técnico administrativo, com 

sua categoria profissional. O processo identitário é algo que 

remete a análises mais profundas e complexas no que diz 

respeito ao ser professor, pois a categoria em questão tem 

uma história, tem peculiaridades acadêmicas que distam de 

outras instâncias formadoras; e, por sua vez, participa de um 

grupo político estatutário que requer mobilizações de ordens 

pedagógicas, administrativas e sociais [...].

Neste sentido, o desenvolvimento profissional não acontece no vazio, 

se dá na perspectiva do diálogo, que sugere relação/inter-relação, ação/

reflexão individual e coletiva do trabalho cotidiano, socialização das 

produções do conhecimento, trocas de experiências e um “sem-fim” de 

coisas que acontecem nos espaços de trabalho e não se pode silenciá-las 

sob pena de invalidar possibilidades de aprendizado mútuo.

Na docência universitária, há necessidade de conquistas de espaços 

para compartilhar o trabalho e o aprendizado conjunto por parte dos 

professores que se constituem figuras-chave para mudanças acadêmi-

cas. O desenvolvimento profissional desses professores direciona para a 
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melhoria de suas práticas e para a melhoria da própria universidade como 

instituição formadora.

Veiga (2010, p. 17) afirma que “o desenvolvimento profissional do 

docente para a Educação Superior busca a melhoria do conhecimento 

profissional, suas habilidades e atitudes na gestão do ensino em uma 

instituição educativa”. Assim, o professor se potencializa com novos 

conhecimentos e outras habilidades necessárias na gestão acadêmica e 

pedagógica de uma sala de aula.

Esses pressupostos dialogam com os dados da pesquisa realizada e 

contribuíram para a compreensão de que o desenvolvimento profissional 

docente é uma constante, é um processo de ações envolvendo práticas 

formativas que individual ou coletivamente dão sustentação à construção 

docente

Os achados da pesquisa 

Este estudo foi realizado num campus interiorizado de uma uni-

versidade federal na região norte do país. Ouviu, através de entrevistas 

narrativas, docentes com até cinco anos de experiência profissional, de 

diferentes áreas do conhecimento. 

Por considerarmos o desenvolvimento profissional docente um pro-

cesso e um contínuo na dinamicidade da profissão docente, foi necessário 

compreender a vida profissional como em movimento. A responsabilidade 

da formação é compromisso social para consigo mesmo requerendo, 

portanto, dos próprios professores atitudes pessoais, bem como de suas 

instituições; trata-se de estratégias conjuntas de concretização dessa 

prática no cotidiano da docência universitária. Portanto, formação e 

desenvolvimento profissional não se dissociam, mas juntos respaldam o 

professor na sua profissionalidade. 

com esse pressuposto apresentamos os achados que emergiram de 

um dos eixos da pesquisa que norteou a construção deste texto, com o 

recorte das falas de três dentre os quatro participantes que narraram 
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questões relacionadas às estratégias de formação e desenvolvimento 

profissional por parte da instituição em que estes professores estão 

inseridos e, para os quais foram dados nomes fictícios.

Para o professor Arquimedes, a única formação que recebeu por 

parte de sua instituição foi percebida com certa cautela, pois não lhe foi 

convincente, caracterizando como insipiente, pois o que foi trabalhado 

já era de seu conhecimento. E deu ênfase à descontinuidade de ações de 

formação no âmbito da universidade.

O único curso de formação foi no sentido daquela ideia que, quem ingressa 

no Ensino Superior precisa participar de uma formação na condição de 

professor do Magistério Superior. Demorou um pouco para a Instituição 

oferecer, mas, foi uma coisa que eu já tinha visto e aquilo para mim não 

foi uma novidade. Então, eu achei que não foi um ganho considerável. E 

a Universidade ou o Instituto não tem continuado este tipo de ação ou 

formação de professores, eu não sei os motivos.

Para este professor, a formação não trouxe novidade. Talvez não tenha 

havido um movimento de reconhecer que o professor tem interesses e 

também é um adulto que aprende. Vaillant e Marcelo Garcia (2012, p. 42) 

afirmam que um dos traços da aprendizagem adulta é a motivação. “Os 

adultos têm uma motivação interna para aprender; é preciso pensar em criar 

as condições que promovam o que já existe”. Por sua vez, Zabalza (2004, p. 

153) argumenta sobre o dilema entre tipos de formação, “[...] um tipo de 

formação orientada exclusivamente para questões gerais pode ser menos 

motivadora para pessoas cuja identidade profissional está enraizada em 

questões próximas da disciplina ou na área que lecionam [...]”.

Mas, nesse ponto, eu acho que a nossa instituição falha nisso. Como 

lhe falei, há professores que poderiam melhorar sua didática e, como 

professor, a gente sempre ouve muitas conversas de corredor. Os alunos 

dizem que professor A ou professor B, é muito isso, é muito aquilo e 

podia melhorar nisso, podia melhorar naquilo. Então, se tivesse algum 
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planejamento, alguma ação para a formação continuada de professores, 

eles poderiam melhorar. Isso é algo que a gente não sabe [...]. 

Percebe-se que há necessidade de estratégias de superação das 

dificuldades e dos desafios que rondam a questão da formação dos pro-

fessores. É possível inferir que, no primeiro momento da narrativa deste 

participante, sua percepção foi positiva sobre a formação continuada, no 

sentido de que pode contribuir para sua melhor qualificação profissional 

Mas, também, sua percepção é de dúvida sobre os efeitos dessa formação. 

contudo, diante do compromisso de ser um formador dos estudantes, é 

possível crer que o professor terá, antes de tudo, que assumir um com-

promisso com a sua própria formação. Não se pode fugir das exigências 

por mudanças na prática docente. 

Temos defendido a ideia de que a docência é espaço de ensinar e de 

aprender e, na linha de frente está o professor que pode fazer diferença, 

com iniciativas para dar sentido e significação à prática pedagógica que 

desenvolve com os estudantes. Afinal, é dele a decisão principal de querer 

ou não mudar.

Por sua vez, para o professor Euclides, nosso segundo respondente, 

as estratégias de formação e de desenvolvimento profissional ficaram 

por conta da própria iniciativa, pois procura se “movimentar” em busca 

de sua autoformação, uma vez que “[...] para essa área (formação), há 

uma carência institucional, incluindo o apoio pedagógico”.

Essa afirmativa desvela a incipiência de programas e ações siste-

matizadas para acolher e acompanhar os professores no início de suas 

carreiras. Também a falta de uma cultura profissional que implica os 

docentes experientes com os que ingressam na carreira. 

A precariedade das condições de trabalho também se evidencia na 

realidade da expansão da Educação Superior pública que impõe exigências 

complexas ao novo professor. Alguns, porém, afirmam que se trata de 

uma condição de aprendizado, em que uns aprendem com os outros e 

vão procurando seus estilos profissionais.
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Geralmente eu ministro duas ou três vezes uma disciplina, no máximo. 

Eu paro de ministrar aquela disciplina. Como há rotatividade, no nosso 

colegiado na oferta de disciplinas, qualquer um de nós pode trabalhar 

qualquer disciplina na Matemática. Então, eu não pego mais aquela 

disciplina, porque eu quero ver como o colega trabalha, quero ver o 

que está legal na minha disciplina e onde tenho que melhorar com a 

dele e vice-versa. Mas, também, procuro na Internet, em alguns sites 

especializados na área de Matemática, em alguns blogs que, geral-

mente, têm alguma coisa relacionada com a Didática, em alguns livros 

também. Por exemplo, agora eu estou trabalhando cálculos dentro 

das ‘derivadas’, eu vou pra internet para ver aplicação de derivadas 

voltadas para o meio ambiente.

A necessidade de aprendizado contínuo fez Euclides e outros membros 

de seu colegiado não se fixarem em uma disciplina específica e a rotativi-

dade foi uma estratégia deste grupo de professores para enfrentarem a 

formação de maneira diferenciada e informal. O professor não se constrói 

professor isoladamente, mas na inter-relação com seus pares, com seus 

alunos e na busca de outras formas para formar e para formar-se. “Assim, 

o professor à medida que ensina também aprende, mostrando-se ciente 

de sua responsabilidade na participação do seu processo formativo, as-

sumindo-se como sujeito gerativo de si mesmo e de seus alunos” (iSAiA; 

bOLZAN, 2009, p. 141).

Percebe-se que este professor chama para si a responsabilidade por 

sua formação ao buscar na Internet, em blogs, outras possibilidades de 

ampliação de conhecimento e ter o que proporcionar para o aprendizado 

de seus alunos. Em tempos em que a aprendizagem se transpõe para todo 

o percurso da vida humana, as situações de aprendizagens ultrapassam 

os espaços físicos e chegam aos espaços virtuais, chamados “ambientes 

de aprendizagem”. Pensar a formação, nesse processo, para Vaillant e 

Marcelo Garcia (2012), supõe compreender que se aprende a ensinar em 

diferentes momentos, situações, contextos e meios, mas deve-se atender, 

de maneira especial, à pessoa que aprende, considerando a situação ou 
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o espaço onde atua. Mas na condição de iniciante, os professores pre-

cisam, como afirma cunha (2012, p. 212), “[...] de um clima favorável ao 

seu desenvolvimento profissional”. E isto perpassa pela responsabilidade 

institucional, como agente formadora, de prezar pela formação e desen-

volvimento profissional de seus docentes.

Para o terceiro participante, professor Lavoisier, as estratégias de 

formação e o desenvolvimento profissional docente são vistos como 

importantes, trazendo em relevo duas palavras-chave para esse processo: 

“formação continuada” e “reciclagem”.

Eu acho a formação continuada importante para os professores, mas 

não é bem formação continuada, é mais reciclagem, porque eu acho 

que professores que ficam muito tempo sem reciclagem acabam 

criando uma carapaça e ficam daquele mesmo jeito muito tempo sem 

perceber que a estratégia deles pode estar errada, ou até pode estar 

certa, também! Mas, se eu sou um profissional arrogante e acho que 

o meu jeito é o correto e não tenho ninguém pra me dizer que aquilo 

está errado e que pode ter outro método, aquilo se perpetua e continua 

sendo daquele jeito e, provavelmente, os alunos dele vão ser, também, 

do mesmo jeito. Daí se cria uma bola de neve e só tende a piorar.

É interessante notar a concepção de reciclagem que revelou esse 

professor, numa certa inadequação desse termo com a descrição que ele 

mesmo fez da necessidade de formação. Este termo fez parte da concepção 

tecnicista da educação e, em geral, propunha formações descontextuali-

zadas e generalistas. Mas, certamente, o discurso do professor Lavoisier, 

não tinha esta intenção, pois se aporta numa aprendizagem entre pares.

como uma atividade profissional, a docência não se diferencia de 

outras profissões no sentido da necessidade de formação; esta faz parte 

do processo contínuo de aprendizagens. Os conhecimentos não são fixos, 

não são absolutos, não se eternizam, são constantemente alterados e 

superados, havendo necessidade, por parte dos professores, da com-

preensão de que aprender é preciso, pois saber mais nunca é demais. 
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A aprendizagem acontece ao longo da vida e, portanto, as iniciativas 

e as ações de formação ultrapassam as nomenclaturas utilizadas, quer 

sejam de reciclagem, capacitação, treinamento, qualificação ou tantas 

outras, se objetivarem a formação e o desenvolvimento profissional dos 

docentes, proporcionada pessoal ou institucionalmente.

Lavoisier parece fazer distinção entre formação continuada e reci-

clagem. Esta última não é bem vista no meio educacional, por ter uma 

conotação ligada aos processos industriais e generalizáveis. Percebe-se 

o desuso de outros termos, outrora utilizados, denotando duplo sentido 

ao se tratar de formação de professores. comumente, a formação con-

tinuada, como o expressado na Ldb nº 9.394/96, é o termo mais usual. 

Mas, no entendimento deste professor, podemos inferir que a situação 

em que se encontram professores do seu círculo acadêmico exige um 

refazer, um recriar, um renovar profissional. Neste sentido, a arrogân-

cia pedagógica pode ofuscar a visão, impossibilitando a capacidade e 

a disponibilidade de mudar. Lavoisier se demonstra receoso de que a 

ausência de formação possa representar para os professores e para o 

desempenho dos estudantes. Parece que não se insere neste contexto; 

o olhar não está para si e sim para os outros colegas docentes que, na 

sua percepção, estão pouco motivados, podendo produzir retrocessos 

na prática do ensinar e do aprender. Ao voltar a se referir à formação, 

Lavoisier fez um adendo para expor seu pensamento:

A instituição poderia fazer debates com profissionais de outras regiões, 

que têm visões diferentes da nossa. A nossa Universidade, ainda, é uma 

instituição esquecida pelo Brasil, a nível nacional. Mas a gente tem 

uma visão que não é real do que acontece fora do Amazonas. Então, ter 

profissionais, principalmente, da área da Educação, que são de outras 

universidades [...]. Eu não vou ser hipócrita, mas as universidades do Sul 

e do Sudeste, principalmente, são universidades maiores, com alunos 

mais preparados por ter vestibulares mais concorridos [...]. Eles podem 

trazer pra gente uma visão diferente [...]. Acho que isso é um método 
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mais simples pra que possa mudar um pouco a universidade não sei se 

pra melhor [...]. Mas ficar parado é que não podemos!

Pesquisas vêm confirmando que a formação pedagógica dos profes-

sores constitui uma contribuição essencial para a qualidade do ensino, mas 

não tem sido fácil efetivar essa formação no interior das universidades. 

Professores, com alguns anos a mais no exercício da docência, nem sempre 

recebem essa formação de bom grado. Para Zabalza (2012, p.170), a ideia 

de que “[...] ninguém tem nada a dizer-me neste terreno que eu não saiba 

[...]”, não facilita a formação de professores. Na percepção do professor 

Lavoisier, é preciso dinamizar o processo de formação dos docentes, 

trazendo profissionais da área da educação de outras universidades para 

ouvir e socializar ideias, visões diferentes. Seria uma condição viável para 

não se parar no caminho. Ainda para Zabalza (2012, p. 172), “dado que 

‘ninguém é bom profeta em sua terra’, as universidades preferem contar 

cm pessoas de outras iES quando levam a cabo suas iniciativas pontuais 

de formação”. contudo, para o autor, esta alternativa só é viável para 

atividades pontuais; ao se tratar de planos mais amplos, parece claro que 

é preciso contar com uma equipe de pessoas da própria universidade que 

dê estabilidade e continuidade ao projeto.

Algumas considerações

A busca de melhor qualidade do ensino perpassa, também, por uma 

formação docente de qualidade. Neste sentido, a reflexão no/e sobre o 

processo de iniciação à docência pode proporcionar mudanças e melhorias 

no fazer pedagógico de novos professores inseridos no ensino superior.

A docência como processo de ensinar e de aprender faz emergir a 

necessidade de responsabilidade social e investimentos pessoal e institu-

cional para a formação e o desenvolvimento profissional docente como 



V Er A Lú ci A r Ei S dA S i LVA |  M A r i A i S A b EL dA cu N h A60

um contínuo em busca de melhoria da qualidade que se espera do ensino 

neste contexto de mudanças e transformações do mundo atual.

Ao ouvir os docentes iniciantes pudemos perceber que: 

a) a docência sendo atividade profissional complexa, requer 

aprendizado e, por conseguinte, formação contínua com con-

dições de dar respostas a contento ao novo cenário mundial em 

constantes mudanças de cunho econômico, cultural e social;

b) é preciso um olhar preferencial de acompanhamento ao pro-

fessor iniciante, uma vez que os primeiros anos de experiência 

são a base da construção de sua profissionalidade;

c) o exercício da docência prevê competências pedagógicas pro-

motoras de processos formativos para além da área específica 

de conhecimento dos professores; 

d) o professor universitário precisa se pensar em processo de 

desenvolvimento contínuo, não se satisfazendo com a titulação 

na carreira docente, mas buscando novas aprendizagens, novos 

conhecimentos através de formação, quer seja, individual ou 

coletivamente; 

e) a formação não se resume em treinamento e nem se limita à 

técnica pela técnica, mas vincula-se à necessidade plena de 

desenvolvimento pessoal e profissional do ser professor.

Portanto, o reconhecimento da importância da formação faz com que os 

participantes se movimentem e busquem alternativas que, em curto prazo 

de tempo, atendam às suas necessidades formativas de desenvolvimento 

profissional. contudo, são necessários investimentos para suprir a lacuna 

de acompanhamento dos professores iniciantes e o apoio pedagógico ins-

titucional que emerge com frequência nas narrativas dos participantes da 

pesquisa como desafios a serem enfrentados conjuntamente.
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4 
EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR: TEMAS EMERGENTES Y 

BRECHAS DE INVESTIGACIÓN

Denise Vail lant

El Desarrollo Profesional Docente (DPD), constituye un tema de preocu-

pación en la agenda de la educación superior. Existe consenso en que el 

buen profesor y su desarrollo profesional son un insumo clave para lograr 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de educación superior. 

También hay acuerdo que la política docente es un proceso complejo y 

de largo plazo que requiere voluntad gubernamental, capacidad técnica, 

continuidad y amplio apoyo de diversos grupos de actores (Vaillant, 2016). 

El DPD en la educación superior ocupa la atención de la investigación 

desde hace varias décadas (Boyer, 1990; Bourdoncle, 1993) y también 

de centros para el estudio y el desarrollo de intervenciones en materia 

de enseñanza universitaria. Así, en Canadá existe desde el año 1993, el 

Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession 

enseignante1 (CRIPFE) que impulsa diversas actividades vinculadas con la 

formación continua del profesor universitario. En América latina también 

encontramos antecedentes en la creación de ese tipo de instituciones 

1  Ver http://www.crifpe.ca/.

http://www.crifpe.ca/
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tal el caso del Uruguay con el Centro de Actualización en la Enseñanza 

Superior (CAEs)2  

El presente capítulo busca delimitar el concepto de DPD en el contexto 

latinoamericano de educación superior y reflexionar acerca de los temas 

presentes en la agenda actual. El trabajo recoge resultados preliminares 

de una investigación iniciada en el año 2017, coordinada por la autora y 

titulada “Políticas y programas para el apoyo a la docencia universitaria”. 

En el capítulo se exponen los resultados de la primera fase del estudio y en 

particular una síntesis de la revisión de la literatura. Hemos seleccionado 

aportes teóricos que son clave para la comprender el DPD y las políticas 

que buscan fortalecer el papel del profesor en la educación superior.

El contexto de actuación del profesorado 

El fuerte crecimiento en el número de estudiantes ha sido el rasgo 

más característico de la educación superior en la región latinoamericana 

en los últimos años. la tasa bruta promedio de matrícula ha crecido de 

un 21 % en el año 2000 a un 43 % en el año 2013. En el 2015, la matrícula 

en educación superior en América latina era de unos 24 millones de estu-

diantes (lópez segrera, 2016). la región ha seguido la tendencia mundial 

de la masificación de la educación superior y presenta una expansión 

extraordinaria con una tasa de cobertura de aproximadamente un 30%. 

en Brasil y México (Mason, 2016). 

Al fenómeno de la masificación se suman algunos indicadores a 

tener en cuenta en este breve análisis del contexto. Con la excepción 

de Argentina, Brasil, Chile y México, la inversión en investigación de los 

países latinoamericanos está estancada. De la misma forma, la capacidad 

humana para realizar investigación también es inferior a otras regiones 

del mundo. Aún a pesar de la expansión antes señalada, el número de 

investigadores per cápita y el porcentaje de profesores universitarios 

2  Ver https://caes.ort.edu.uy/.

https://caes.ort.edu.uy/
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activos en investigación, es inferior al de otras regiones. América latina 

pública solamente 4% de los artículos científicos en el mundo, con un 

nivel de citación 20% inferior al promedio global y un impacto inferior al 

de todos los continentes con la excepción de África. noventa por ciento 

de la actividad científica se desarrolla solo cuatro países: Brasil, Argentina, 

México y Chile (Mason, 2016).

El crecimiento en el acceso a la educación superior, particularmente 

en los sectores desfavorecidos implica varios retos. Entre los desafíos 

más urgentes está el de garantizar la equidad y la calidad de la educación 

superior en un contexto de expansión rápida del acceso. Uno de los cami-

nos posibles para lograr el complejo equilibrio entre cobertura y calidad, 

es la mejora de la calidad de la enseñanza del profesorado y fortalecer 

su desarrollo profesional. ¿Qué entendemos por DPD en el contexto de 

la educación superior? es la pregunta a la cual buscaremos responder en 

las secciones siguientes.

Hacia una delimitación conceptual

El concepto de DPD es de difícil delimitación conceptual, la litera-

tura da cuenta de diversos significados referidos a múltiples contextos 

y prácticas Kelchtermans (2004).  la profesión docente representa un 

fenómeno cuantitativo y cualitativo muy complejo lo que indudablemente 

dificulta su investigación conceptual y empírica.

El estudio del DPD puede realizarse a partir de un enfoque descrip-

tivo y de los factores intervinientes en las experiencias de aprendizaje 

profesional. Pero también se puede ir más allá de la descripción y analizar 

e interpretar los modelos y estrategias en base a las cuales se organiza el 

desarrollo profesional (Marcelo & Vaillant, 2009).

Burns & Darling-Hammond, (2014) identifican al DPD como una de las 

mejores políticas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en diversos 

contextos educativos. Durante décadas, los investigadores han insistido 

en que el conocimiento del profesorado es un componente clave para el 
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éxito académico de los estudiantes (lee, luykx, Buxton & shaver, 2007). 

sin embargo y a pesar de las evidencias, las actividades de DPD, han sido a 

menudo presentadas como talleres aislados y esporádicos e inadecuados 

para producir cambios sostenibles en las prácticas de enseñanza (Vaillant 

& Cardozo, 2017). 

Tal como hemos afirmado, existe consenso en relación a la importancia 

del DPD. Pero al mismo tiempo contamos con evidencia acerca de las per-

sistentes dificultades para generar y mantener modelos e intervenciones 

(Vaillant & Cardozo, 2017). Una de las razones es que existe una fractura 

entre el copioso cuerpo de investigación sobre DPD y su influencia práctica 

y real en el aprendizaje de los profesores De hecho, el DPD es uno de los 

temas educativos más complejos y relevantes, no porque no existan una 

multitud de estudios empíricos ni fundamentaciones teórico-conceptu-

ales, sino porque a pesar de ser ampliamente investigado, ha fracasado 

consistentemente en producir resultados satisfactorios y sostenibles en 

el tiempo (Vaillant & Cardozo , 2016). 

En educación con frecuencia asistimos a un quiebre entre los saberes 

teóricos y las prácticas y el DPD no es una excepción. Aunque es sabida 

la importancia del aprendizaje continuo de los docentes, muchas veces 

los saberes teóricos no se ven reflejados en las intervenciones planifi-

cadas y llevadas adelante. Por este motivo, el DPD se convierte en una 

necesidad pedagógica para que los profesores puedan “mantenerse al 

ritmo del cambio y de revisar y renovar sus conocimientos, destrezas e 

ideas” (Day, 2005, p. 14).

Una aplicación diversa

En general, el DPD es entendido teóricamente de manera similar en la 

literatura, pero hay diferencias radicales cuando se trata de su aplicación. 

los estudios analizados (Vaillant & Cardozo, 2017) muestran disparidades 

en términos de duración, contenido y conceptualización del aprendizaje 

del profesorado. 
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Existen trabajos muy rigurosos que identifican claramente qué compo-

nentes y prácticas hacen que una intervención de DPD sea exitosa (Marcelo 

& Vaillant 2009 y Vaillant & Marcelo 2015), pero muy poca coherencia o 

criterios unificados aparecen en la literatura. Bolam & McMahon (2004) 

afirman que la falta de un cuerpo coherente de investigación dificulta la 

posibilidad de llegar a conclusiones o generalizaciones sobre el DPD ya 

que cada estudio presenta conceptos y percepciones diferentes.

las variaciones en la implementación del DPD se explican parcialmente 

por condiciones externas. la variabilidad se debe entre otros, a la existencia 

o no de apoyo económico; a características específicas de cada país; a la 

población objetivo de la educación superior y a la modalidad de oferta.  

Participación del profesorado 

los modelos tradicionales de DPD lo conceptualizan como una 

actividad que tiene como objetivo ampliar la formación del profesor y 

proveerlo de nuevos conocimientos profesionales (McKenzie & santiago, 

2005). Esa perspectiva es aún muy frecuente en la literatura y considera 

las actividades de DPD como una intervención externa al ámbito ins-

titucional con el objetivo de cambiar las prácticas de los docentes.  En 

consecuencia, múltiples investigaciones presentan modelos de DPD como 

una intervención implementada, diseñada y desarrollada por agentes 

externos, muchas veces investigadores o expertos. la mayoría de los 

estudios relevados   no muestran un modelo de DPD que promueva la 

reflexión como componente esencial para los cambios en la práctica 

(Vaillant & Cardozo, 2017).

Producir y sostener cambios en las prácticas educativas no sucede 

simplemente diciendo al profesorado qué y cómo enseñar.  los profe-

sores deben ser activos partícipes en la adquisición de conocimientos y 

capacidades del área que enseñan, así como del campo pedagógico. Y 

además, deben desarrollar nuevas creencias respecto a su práctica, der-
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ribando muchas veces practicas basadas en creencias intuitivas (Borko 

& Puntman, 1995).

Buxton, C. A., Allexsaht-snider, M., Kayumova, s., Aghasaleh, R., Choi, 

Y. J., & Cohen, A. (2015 enfatizan en la participación de los docentes en su 

DPD de dos maneras. Por un lado, con su participación y asistencia; y por 

otro con la adaptación y aplicación de los contenidos y procedimientos 

aprendidos. los autores reconocen que el contenido de la intervención 

no necesariamente se traducirá o aplicará de una sola manera, sino que 

los profesores tomarán decisiones sobre qué y cómo aplicar lo que apren-

dieron. En síntesis, los autores reconocen que independientemente de las 

intervenciones de aprendizaje profesional a las que asisten, los profesores 

tienen autonomía a la hora de aplicar lo aprendido. 

la autonomía y las oportunidades de toma de decisiones por parte 

de los docentes son raras en la literatura latinoamericana (Ávalos, 2013). 

Esta falta de autonomía está aún más presente en aquellos estudios 

que presentan evidencia acerca de intervenciones a corto plazo. según 

la investigación (Ávalos, 2013), los datos muestran que a menudo los 

profesores tienen escaso o nulo tiempo para desarrollar conocimientos 

teóricos o conceptuales, y simplemente se espera que apliquen lo apren-

dido durante el DPD.

El aprendizaje del profesor

las propuestas de DPD rara vez toman en cuenta las diversas mo-

dalidades del aprendizaje adulto. Éstas se producen en espacios autó-

nomos y personales pero también en ámbitos intersubjetivos y sociales. 

Básicamente el aprendizaje surge de una experiencia que se genera en la 

interacción del profesor con un ambiente con el cual se vincula de manera 

activa (Vaillant & Marcelo, 2015). 

la revisión de la literatura a nivel internacional evidencia que las 

actividades de DPD se identifican con frecuencia con talleres aislados 

y esporádicos y no tienen en cuenta las formas en las que docentes ge-
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neran aprendizaje profesional (Boyle, White & Boyle, 2004). sabemos 

que el intercambio y la interacción influyen de manera significativa en 

cómo aprenden docentes ¿cuáles serían entonces los formatos para un 

aprendizaje docente basados en la colaboración? 

Algunos informes (UnEsCO-OREAlC, 2014) indican que se debería 

hacer del aula un espacio efectivo para el aprendizaje colaborativo del 

profesorado de un centro educativo.  según algunos estudios (Calvo, 

2014), las competencias y capacidades de los profesores que conducen 

a prácticas eficaces en el aula surgen de experiencias que se basan en el 

aprendizaje colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo es la estrategia fundamental de los en-

foques actuales de DPD y su esencia es que los docentes estudien, com-

partan experiencias, analicen e investiguen juntos acerca de sus prácticas 

pedagógicas en un contexto institucional y social determinado (Vaillant, 

2017). Hoy pues la literatura prioriza la noción “aprendizaje colaborativo 

adulto” para describir una situación en la cual se espera que ocurran 

formas particulares de interacción, que conllevarán a mecanismos de 

aprendizaje (Calvo, 2014). 

Algunas experiencias efectivas de aprendizaje profesional colabora-

tivo fueron reportadas y analizadas por Vaillant (2017) quien identifica 

ejemplos de políticas docentes efectivas como los círculos de aprendi-

zaje, las redes de docentes, las expediciones pedagógicas y los grupos 

profesionales de trabajo en Chile, Colombia, Perú, El salvador y México. 

El análisis de estas experiencias muestra que la colaboración no surge por 

generación espontánea, sino que requieren de espacios que la favorezca.

Los formatos y entornos

las intervenciones de DPD que la literatura describe, se llevan a cabo 

a partir de diversos formatos y entornos. según lieberman (1996), esas 

intervenciones suelen realizarse en tres contextos diferentes. Primero, 

fuera de la institución de educación superior, a través de conferencias, 
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talleres, seminarios y charlas, generalmente de corta duración. lieberman 

llama a este el aprendizaje directo. 

En segundo lugar, lieberman (1996) identifica el DPD que ocurre 

dentro de la institución de educación superior con el apoyo de formado-

res, mentores y tutores. Finalmente, un tercer grupo de intervenciones, 

el aprendizaje se desarrolla a través de alianzas interinstitucionales. Por 

su parte Day y sachs (2004) sostienen que la combinación de los tres 

escenarios es beneficiosa para el aprendizaje docente. los profesores 

aprenden en una multitud de escenarios, realizando diferentes actividades 

y tareas (Vaillant & Cardozo, 2017). 

la revisión de la bibliografía nos ha permitido identificar algunas 

propuestas que combinan diversos escenarios. Así, un estudio de Buxton 

y colaboradores (2015) presenta un modelo de DPD que involucra cuatro 

contextos para el aprendizaje profesional: un instituto de aprendizaje 

profesional de verano, observaciones en el aula, talleres de profesores y 

estudiantes y sus familias, y talleres de aprendizaje para docentes. Del 

mismo modo, es frecuente encontrar propuestas que combinan talleres 

tradicionales de profesores pero también agregan un componente de 

tutoría y observación quincenal (Vaillant & Cardozo, 2017). 

Los ambientes de aprendizaje 

Tradicionalmente se ha pensado la formación en espacios físicos. sin 

embargo, cada vez más se entremezclan las situaciones de aprendizaje 

en contextos tanto físicos como virtuales. Por eso la metáfora del “am-

biente de aprendizaje” puede ser útil y permite comprender mejor el DPD. 

Pensar el DPD como “ambiente de aprendizaje” supone comprender que 

se aprende a enseñar en diferentes momentos, situaciones, contextos y 

medios (Vaillant & Marcelo, 2015). 

El ambiente de aprendizaje puede ser físico o digital, pero en cualquiera 

de las situaciones debería atender de manera especial a la persona que 

aprende, la situación o espacio donde actúa interacciona y aprende el 
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docente y la utilización de herramientas y medios que faciliten el apren-

dizaje (Vaillant & Marcelo, 2015). 

Para que el participante en un taller de formación aprenda, debe ser 

capaz de relacionar e integrar las nuevas experiencias que está llevando 

a cabo. Que el docente construya esquemas conceptuales que le ayuden 

a entender lo que va aprendiendo. los ambientes de aprendizaje deben 

promover ocasiones en las que los profesores se vean obligados a refle-

xionar y pensar sobre lo que están aprendiendo.

la literatura se ha interesado en las últimas décadas en redefinir los 

lugares donde el aprendizaje tiene lugar, así como la creación de ambientes 

de aprendizaje flexibles que sean positivos, estimulantes y motivadores, 

y que superen las limitaciones de currículo estandarizados, división por 

materias, limitados tiempos y rígidas pedagogías (Chapman & Aspin, 2001)

La continuidad en el tiempo  

Una pregunta que queda muchas veces sin respuesta es qué elementos 

o condiciones contribuyen a la sostenibilidad de una intervención de DPD 

en el tiempo. May (2007) afirma que debido a las demandas externas que 

requieren cambios rápidos en el aprendizaje de los estudiantes, con poca 

o ninguna comprensión de cómo funciona el cambio educativo, será difícil 

que las iniciativas de DPD prosperen en el tiempo. Una posible solución es 

que las instituciones se involucren luego de la intervención y que exista 

un exhaustivo seguimiento de los resultados.  

Whitehead (2010) llevó a cabo un estudio que se centró especialmen-

te en recoger información de una intervención un año después de que 

esta finalizó, para indagar si se había mantenido. la evidencia que este 

estudio sugiere es que la combinación de un enfoque específico en el área 

académica que se pretende mejorar, junto con una sólida base teórica y 

trabajo práctico llevado a cabo con los profesores, pueden aumentar las 

probabilidades de sostenibilidad. 
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la literatura tiende a centrar su atención en los resultados concre-

tos y a corto plazo de la intervención de DPD, y no en su permanencia 

en el tiempo. Esto último siendo capaz de producir efectos duraderos y 

profundos en las instituciones educativas.

Las etapas y las necesidades 

Existen investigaciones que se han concentrado en describir las 

etapas en la vida de un profesor lo que indudablemente debe ser toma-

do en cuenta por el DPD. Entre los estudios más conocidos figuran los 

desarrollados por leithwood (1992) y por Huberman (1989) referidos al 

ciclo en la vida profesional de un docente.   

leithwood (1992) se centra en cuatro etapas en la vida profesional del 

docente. la primera etapa supone el desarrollo de destrezas de supervi-

vencia, en la que el profesor llega a dominar destrezas de gestión de clase 

y a utilizar diferentes modelos de enseñanza. sin embargo, en esta fase 

los profesores tienen dificultades para reflexionar sobre la elección de 

uno u otro modelo. A nivel del desarrollo personal, se trata de una etapa 

que corresponde a lo que se conoce como autoprotección, y concretismo 

cognitivo (Vaillant & Marcelo, 2015).

la segunda fase para leithwood (1992) es la de competencia en 

las destrezas básicas de enseñanza, e implica que el profesor posee 

destrezas de gestión de clase bien desarrolladas; capacidades en el uso 

de distintos modelos de enseñanza y competencias en la evaluación 

formativa de los estudiantes. El tercer nivel se denomina de desarrollo 

de flexibilidad instruccional, y es aquél en el que el profesor tiene 

automatizadas las destrezas de gestión de clase y es consciente de la 

necesidad de conocer y manejar otros modelos de enseñanza. Esta es 

una etapa que expresa una mayor consciencia moral de los profesores, 

así como el involucramiento en nuevas actividades que le habilitan un 

mayor desarrollo profesional (Vaillant & Marcelo, 2015). 
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En la cuarta fase, los profesores adquieren competencia profesional de 

forma amplia y reflexiva, encarando la gestión de clase como integrada 

en un programa, y no tratada de forma aislada, al tiempo que ya se posee 

un dominio experto en la aplicación de un amplio repertorio de modelos 

de enseñanza. la evaluación de los estudiantes se lleva a cabo en una 

perspectiva formativa y sumativa, utilizando una variedad de técnicas. 

Por su parte, Huberman (1989) refiere a seis etapas en la vida de un 

docente: la entrada a la carrera y la socialización, la diversificación y el 

cambio; la estabilización y cuestionamiento; la serenidad; el conserva-

durismo y el desencanto. El comienzo de la entrada en la carrera, está 

marcado por la supervivencia que refiere a lo que habitualmente se llama 

choque de realidad y por el descubrimiento que traduce el entusiasmo de 

los comienzos y el orgullo de tener al fin su propia clase. 

la segunda fase identificada por Huberman, se vinculan con la 

diversificación y la experimentación. se trata de la etapa en la cual hay 

un mayor compromiso del profesor, surge la pertenencia a un grupo 

de iguales, así como la consolidación de un repertorio base para el 

aula. las siguientes fases refieren a la estabilización del profesor en 

su tarea hasta llegar a la etapa de retiro muchas veces marcada por 

el desencanto. 

Discusión

la revisión de la literatura, evidencia al decir de Wanzek, J., Vaughn, s., 

scammacca, n., Gatlin, B., Walker, M. A., & Capin, P. (2016) que sabemos 

mucho sobre qué hacer o por qué hacer, pero bastante menos sobre cómo 

hacer. En este capítulo buscamos obtener una mejor comprensión del 

DPD para comprender y analizar lo que ocurre en la educación superior. 

Hemos recabado información sobre DPD, desde lo conceptual y teórico 

y observado también aquellos aspectos más prácticos que hacen al éxito 

o fracaso de una intervención. 
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Una de las conclusiones de la revisión realizada es que el DPD, puede 

ser implementado y ejecutado en una multitud de formas y entornos, y que 

puede involucrar a muchos actores educativos, dentro y fuera de los ámbitos 

formales de aprendizaje de docentes en servicio. la identificación dentro de 

la literatura, que muestra el DPD como una actividad explicita y definida por 

su intencionalidad, puede ser cuestionada a la luz de nuevas conceptualiza-

ciones. Hoy los límites del DPD no son tan claros, y la medición o evaluación 

del impacto de una intervención se vuelve entonces más compleja.  

En lo que respecta a cuáles son los factores que contribuyen al éxito 

del DPD, parecería que la participación de los profesores y la oportunidad 

de que los mismos tomen decisiones en cuanto a su aprendizaje profesio-

nal, tiene una incidencia positiva. sin embargo, habría que profundizar en 

los elementos que hacen sostenible una intervención que cuente con la 

participación de los profesores y que se mantenga en el tiempo. Por otra 

parte, existe consenso en la necesidad de un DPD que produzca mejoras 

en el desempeño del profesor en el aula, pero al mismo tiempo hay pocos 

estudios que se ocupen en evaluar la incidencia del DPD a largo plazo. 

En conclusión, la literatura ofrece un cuadro complejo y contradictorio 

para los investigadores. Por un lado, existe consenso sobre la importancia 

del DPD pero por otro lado, los problemas de implementación, evaluación 

y sostenibilidad, y la ausencia de las voces docentes, han sido perjudiciales 

para el éxito de las intervenciones generadas.

A partir de la revisión de la literatura, formulamos una serie de suge-

rencias para la puesta en marcha de actividades de desarrollo profesional 

docente en el ámbito de la educación superior:  

• ampliar la noción de DPD a contextos más informales y co-

tidianos y considerar la multiplicidad de oportunidades de 

auto-aprendizaje que tienen los profesores;

• abandonar la premisa de que el DPD, puede ocurrir de manera 

rápida ya que el aprendizaje de docentes en servicio y el cambio 

en las practicas, requieren tiempo, tanto para ser efectivos 

como sostenibles; 
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• considerar que las iniciativas de DPD constituyen un esfuerzo 

cuyo éxito depende de la participación de los profesores por 

lo que hay que reconocer la necesidad de crear conexiones y 

asociaciones duraderas diversos actores institucionales; 

• desarrollar intervenciones de DPD que comprendan las com-

plejidades del aprendizaje de adultos; 

• crear intervenciones contextualizadas y específicas, de acuerdo 

a las características de cada institución o grupo de profesores;  

• impulsar intervenciones de DPD que tengan lugar en una 

combinación de contextos diversos; 

• considerar al DPD como una oportunidad para intercambiar 

puntos de vista y reflexionar sobre las razones y los propósitos 

de educar a los estudiantes y las implicaciones más amplias de 

los roles que las escuelas tienen en la sociedad.

la revisión de la literatura presentada en este capítulo nos dio la 

oportunidad de identificar los temas emergentes y las brechas de in-

vestigación. Pero es mucho aún, lo que queda por investigar acerca del 

“cómo hacer” para que el DPD tenga incidencia en las aulas de educación 

superior y en la actuación del profesor a largo plazo.
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5 
A FORMAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR E OS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL

Marielda Pr yjma

Silvana Stremel

A avaliação da Educação Superior e o plano de desenvolvimento insti-

tucional das instituições de Educação Superior têm uma relação direta 

e articulada. Historicamente, os processos avaliativos para a Educação 

Superior coincidem com a criação das primeiras universidades no Brasil 

(PRYJMA, BRIDI, SCHOTTEN, 2015). No entanto, as propostas formais 

para essa avaliação surgem na década de 1970 e têm demonstrado ao 

longo dos últimos anos desenvolvimento e aprimoramento (PRYJMA, 

BRIDI, SCHOTTEN, 2015). A conotação de avaliação institucional pas-

sou a ser associada a um processo de reflexão sobre a sua própria prática 

considerando o contexto social, econômico, cultural das instituições de 

ensino (BARREYRO; ROTHEN, 2008).

A base legal que define os propósitos avaliativos das instituições de 

Educação Superior encontra na Lei 10.861 (BRASIL, 2004) os parâmetros 

para a avaliação da Educação Superior e sistematiza todos os processos a 

serem realizados. Notadamente sobre o docente desse nível de ensino, a 

Lei solicita inúmeros procedimentos que envolvem desde as condições de 

trabalho até os processos de formação necessários à atuação profissional. 
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O artigo 3º define com clareza que 

A avaliação das instituições de Educação Superior terá por 

objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, 

por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e 

setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 

dentre elas obrigatoriamente as seguintes: I – a missão e o 

plano de desenvolvimento institucional; [...] v – as políticas 

de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técni-

co-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho [...] (BRASIL, 2004).

Neste sentido, dentre outras intenções, a avaliação da Educação 

Superior em relação ao docente que nela atua, pretende-se analisar, a 

partir de dimensões previamente determinadas, o diagnóstico da realidade 

institucional para a tomada de ação que leve à superação das fraquezas 

observadas (BELLONI, 1998).

O plano de desenvolvimento institucional complementa o processo 

avaliativo das instituições de Educação Superior na medida em que utiliza 

os resultados dessa avaliação para sugerir ações que venham a superar 

ou aprimorar os processos já existentes.

A intenção dos processos de avaliação das IES é a análise da realidade, 

dos aspectos sólidos, positivos e das fragilidades, que permitem a refle-

xão acerca da realidade, induzem ao planejamento de ações e metas a 

serem apresentadas no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e 

permitem o aprimoramento do processo como um todo (BELLONI, 1998).

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, elaborado 

para um período de cinco anos, é o documento que identifica 

a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz respeito à 

sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às dire-

trizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 
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organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/

ou que pretende desenvolver (BRASIL, 2002, p. 2).

Estudos anteriores revelam que nesse contexto se coloca a avaliação 

do docente (PRYJMA; BRIDI; SCHOTTEN, 2015), e essa permite entender 

a realidade em que o professor está inserido, pois ao percebê-la é possível 

propor ações voltadas ao seu desenvolvimento profissional, planejadas 

para as necessidades particulares e coletivas, em busca de uma formação 

para a docência sólida e contextualizada.

Considerando que os resultados dos processos de avaliação das 

instituições de Educação Superior estão preconizados nos planos de 

desenvolvimento institucional, por meio de ações que buscam solucio-

nar e aprimorar os processos formativos das IES que o objetivo desse 

estudo se pautou. Assim, é objetivo desta investigação entender como 

as propostas para a formação de professores (inicial e continuada) estão 

indicadas nos Planos de Desenvolvimento Institucionais de universidades 

públicas federais brasileiras. 

Dessa maneira, pretende-se apresentar as seguintes discussões e 

análises realizadas com o propósito de: (a) identificar quais instituições 

de Educação Superior propõe formação para a docência superior; (b) 

verificar se tais propostas atendem os docentes em início de carreira; 

(c) analisar como estas propostas se constituíram e consolidaram; e (d) 

entender o espaço e o tempo destinados à formação para a docência e a 

área pedagógica nas instituições de Educação Superior.

 A metodologia foi estruturada considerando os princípios da aborda-

gem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) e a análise documental amparou 

essa etapa do estudo. O uso de documentos na pesquisa se justifica por 

duas razões metodológicas: (a)  ela permite compreender o objeto de 

estudo no tempo que for necessário para o seu entendimento, sem in-

tervenções, acontecimentos ou comportamentos do pesquisador ou do 

pesquisado; (b) possibilita a localização de textos pertinentes ao estudo 

e a avaliação da sua credibilidade e representatividade (CELLARD, 2008). 
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Nessa investigação, além dos documentos terem sido aceitos como se 

apresentam, foi feita uma análise para a compreensão do contexto social 

e político para o levantamento de elementos e suas relações que possi-

bilitassem uma interpretação coerente e uma explicação com qualidade 

dos resultados a serem compartilhados (CELLARD, 2008). 

A seleção das IES participantes utilizou a relação das instituições de 

Educação Superior apresentada pela Sinopse da Educação Superior de 

2016 (Tabela 1), que está divulgada no sítio oficial do Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.

Após o levantamento do número de IES no país, optou-se por conside-

rar as universidades públicas federais, pois essas são as únicas instituições 

que pertencem à mesma categoria administrativa e que são encontradas 

em todos os estados e regiões brasileiras (Tabela 3), assegurando que 

o estudo revelaria uma tendência nacional de formação para a docência 

na Educação Superior.

Partindo das universidades públicas, foi feito um novo recorte me-

todológico em função do número de IES existentes e como a sinopse 

do INEP já utiliza alguns critérios para análise do contexto educacional, 

optou-se em valer-se de dois indicadores de pesquisa do censo, a saber:  

a relação entre o maior e o menor número de alunos por docente de cada 

uma das IES localizadas nas cinco regiões geográficas brasileiras (Tabela 

3). Dessa forma, as instituições com o maior e o menor número de matrí-

culas por docentes foram eleitas para participar do estudo, totalizando 

dez universidades públicas federais (Tabelas 4, 5, 6 e 7).

A busca pelos Planos de Desenvolvimento Institucionais – PDIs das 

Instituições de Educação Superior – IES selecionadas deu prosseguimento 

ao estudo. Essa etapa foi a mais longa, pois além de necessitar de cautela 

e minúcia, foram acessados todos os sítios institucionais e neles procu-

rados os dados disponíveis referentes ao PDI. Uma planilha sustentou 

esta etapa de coleta de dados, bem como o arquivamento dos PDIs por 

instituição, estado e região. 
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O desenvolvimento dessa etapa da pesquisa consistiu em identificar 

quais seriam as propostas formativas previstas pelas IES, particularmente 

para compreender como essa formação se articula com o desenvolvimen-

to profissional de professores. Essas análises tiveram como referencial 

a análise de conteúdo de Bardin (2011) possibilitando a constituição do 

objeto investigado com a progressiva articulação entre a base teórica e 

os dados colhidos (MORGADO, 2012).

Após leitura detalhada do material, palavras-chave definiram as 

categorias para análise de conteúdo (BARDIN, 2011) e duas foram deter-

minadas para o entendimento do objeto deste estudo, a saber: a) Políticas 

de formação e b) Formação do indivíduo.

Um olhar sobre a Educação Superior no Brasil

A expansão da Educação Superior no Brasil, a partir da década de 1990, 

vem ocorrendo de forma predominante no âmbito do setor privado (SILvA; 

MELO, 2018). Contudo, a partir de 2003 o número de Instituições de Ensino 

Superior – IES públicas registrou um aumento significativo. Segundo Silva 

e Melo (2018), foram criadas 94 novas IES públicas, representando um 

aumento percentual de 45% no número total de IES no Brasil.

Os dados de 2016 da Sinopse Estatística da Educação Superior (INEP, 

2016) demonstram que no Brasil há 2.407 Instituições de Ensino Superior, 

sendo 296 públicas e 2.111 privadas. Desse total, 197 são universidades, 

166 são centros universitários, 2.004 são faculdades e 40 são IF/CEFET. 

Nesse estudo, a recorte metodológico considerou as universidades 

públicas federais e conforme apresenta a Tabela 1, do total de 197 uni-

versidades brasileiras, 108 são públicas, sendo 63 federais, 39 estaduais 

e 6 municipais. Outras 89 são universidades privadas. 
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Tabela 1. Número de universidades, segundo a categoria administrati-
va no Brasil.

Categoria Administrativa Universidades

   Pública 108

        Federal 63

        Estadual 39

        Municipal 6

   Privada 89

Total 197

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. MEC/Inep/Deed.

As 63 universidades públicas federais estão presentes nas cinco regiões 

do Brasil e em todos os estados, conforme mostra a Tabela 2. A região 

que concentra o maior número de universidades federais é a Sudeste 

(19 universidades) e em seguida estão as regiões Nordeste (18), Sul (11), 

Norte (10) e Centro-Oeste (5). 

Tabela 2. Número de universidades federais, segundo as regiões brasileiras.

Região Universidades

Norte 10

Nordeste 18

Sul 11

Sudeste 19

Centro-Oeste 5

Total 63

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. MEC/Inep/Deed.

Conforme a Tabela 3, as instituições públicas federais estão presentes 

em todos os estados. Os estados com o maior número de universidades 

federais são: Minas Gerais (11) e Rio Grande do Sul (6).

Para Silva e Melo (2018), o crescimento das IES vem acompanhado de 

um aumento significativo na oferta de vagas. Os dados mostram que houve 
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uma ampliação no número de matrículas na Educação Superior, que passou 

de 1.759.703, em 1995, para 3.887.022, em 2003. No período de 2003 a 2013, 

o número de matrículas aumentou para 7.305.977 (SILvA; MELO, 2018).

Tabela 3. Número de universidades federais, segundo as regiões e 
estados brasileiros.

Região Estado Universidades Estado Universidades

Norte

Acre 1 Rondônia 1

Amapá 1 Roraima 1

Amazonas 1 Tocantins 1

Pará 4

Nordeste

Alagoas 1 Pernambuco 3

Bahia 4 Piauí 1

Ceará 3 Rio Grande 
do Norte

2

Maranhão 1 Sergipe 1

Paraíba 2

Sul

Paraná 3 Santa 
Catarina

2

Rio Grande 
do Sul

6

Sudeste
Minas Gerais 11 Rio de 

Janeiro
4

Espirito Santo 1 São Paulo 3

Centro-
Oeste

Mato Grosso 
do Sul

2 Goiás 1

Mato Grosso 1 Distrito 
Federal

1

Total 63

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. MEC/Inep/Deed.

Embora as IES privadas detenham o maior número de matrículas, cons-

tata-se um crescimento significativo no número de matrículas na Educação 
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Superior pública, especialmente a partir de 2003. Para Silva e Melo (2018), 

no período de 2003 a 2013, o número de matrículas nas instituições federais 

de ensino foi 83% maior do que o registrado no período de 1995 a 2003.

Esse cenário de expansão após 2003, está relacionado às iniciativas 

adotadas pelos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma 

Rousseff (2011-2016). Silva e Melo (2018, p. 5) explicam que  

Para atingir os patamares aspirados de desenvolvimento 

nacional, recomendados pelos organismos internacionais, 

foram desencadeadas ações de reordenamento das IES pú-

blicas, com princípios de otimização de espaços e tempos, de 

ampliação e criação de oferta, de redução ou flexibilização de 

recursos materiais e humanos. Com isso, ganharam destaque, 

na política educacional brasileira, medidas de incentivo ao 

crescimento da Educação Superior pública.

Na Sinopse Estatística da Educação Superior de 2016 (INEP, 2016), o 

número total de matrículas foi de 8.048.701, sendo 1.990.078 em institui-

ções públicas e 6.058.623 na rede privada. Das matrículas em instituições 

públicas, 1.083.050 foram em IES federais, representando o maior número 

em relação às matrículas em IES estaduais e municipais (Tabela 4).

Tabela 4. Número de matrículas, segundo a categoria administrativa 
no Brasil.

Categoria 
administrativa

Total Universi-
dades

Centros 
Universitários

Faculdades IF e  
CEFET

Brasil  8.048.701 4.322.092 1.415.147 2.146.870 164.592

  Pública 1.990.078 1.679.479 22.708 123.299 164.592

     Federal 1.249.324 1.083.050 . 1.682 164.592

     Estadual 623.446 547.181 1.538 74.727 .

     Municipal 117.308 49.248 21.170 46.890 .

Privada 6.058.623 2.642.613 1.392.439 2.023.571 .

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. MEC/Inep/Deed.
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Em relação ao número de docentes (Tabela 5), o número total de 

professores em exercício e afastados no Brasil é de 397.611, sendo 178.117 

na rede pública e 219.494 na rede privada. Já no quesito grau de formação, 

a maioria dos professores das IES públicas possui Doutorado (104.049 

professores). Enquanto que nas IES privadas, o grau de formação da 

maioria dos professores é Mestrado (106.651 professores).

Tabela 5. Número total de docentes por formação e categoria adminis-
trativa das IES.

Categoria 
Administrativa

Docentes (Em Exercício e Afastados)

Total

Total Sem 
Graduação

Graduação Especia-
lização

Mestrado Doutorado

Brasil 397.611 20 5.875 81.290 157.405 153.021

  Pública 178.117 15 5.535 17.764 50.754 104.049

    Federal 116.223 3 4.256 7.326 31.620 73.018

    Estadual 54.010 9 1.142 7.824 15.706 29.329

    Municipal 7.884 3 137 2.614 3.428 1.702

  Privada 219.494 5 340 63.526 106.651 48.972

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. MEC/Inep/Deed.

Atendendo o recorte metodológico deste estudo, a Tabela 6 apresenta 

o total de docentes nas universidades federais em cada uma das cinco 

regiões. Em âmbito nacional são 94.328 docentes. A região Sudeste e 

Nordeste concentram o maior número, 28.681 e 27.366 respectivamente. 

Em seguida, a região Sul (17.877 docentes), Centro-Oeste (10.609) e Norte 

(9.795). Tanto em nível nacional como em cada uma das regiões, o grau 

de formação da maioria dos docentes é doutorado.
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Tabela 6. Número total de docentes por formação em universidades 
federais por região.

Região

Docentes (Em Exercício e Afastados)

Total

Total Sem 
Graduação 

Graduação Especiali-
zação

Mestrado Doutorado

Brasil 94.328 1 3.314 4.085 20.891 66.037

Norte 9.795 - 504 901 3.578 4.812

Nordeste 27.366 1 1.104 1.627 7.201 17.433

Sudeste 28.681 - 740 609 4.281 23.051

Sul 17.877 - 434 516 3.407 13.520

Centro-
Oeste

10.609 - 532 432 2.424 7.221

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. MEC/Inep/Deed.

Ao considerar os dados que apresentam a relação entre número de 

matrículas e número de docentes em exercício (Tabela 7), verificamos 

que as Instituições de Ensino Superior que possuem menor relação, a 

nível de Brasil, são os Institutos Federais – IF e CEFET (7,8 matrículas 

por docente), em seguida as Universidades (15,7), Faculdades (18,5) 

e Centros Universitários (24,2). Em todas as regiões, as instituições 

federais apresentam a relação número de matrículas por docente 

abaixo da média geral nacional (Brasil/Total) e da média geral de 

cada região do país.



A FO R M AÇ ÃO D O CENTE D O PRO F E S S O R DA ED U C AÇ ÃO SU PER I O R . . . 89

Tabela 7. Relação matrículas por docente nas Instituições de Ensino 
Superior segundo as regiões geográficas brasileiras.

Região Relação Matrículas e Docentes em Exercício

Total Universidades Centros 
Universitários

Faculdades IF e 
CEFET 

Brasil/Total 17,1 15,7 24,2 18,5 7,8

Federal 10,7 11,3 - 3,7 7,8

Norte 19,5 16,8 30,2 23,4 8,0

Federal 14,3 15,5 - - 8,0

Nordeste 17,4 14,0 29,8 22,0 8,4

Federal 11,3 12,0 - - 8,4

Sul  13,7 13,0 18,4 14,7 6,9

Federal 9,9 10,4 - - 6,9

Sudeste 18,1 18,1 23,8 16,9 7,8

Federal 10,0 10,6 - 3,7 7,8

Centro-
Oeste

16,9 14,5 25,2 19,6 7,7

Federal 9,4 9,8 - - 7,7

Fonte: Censo da Educação Superior 2016. MEC/Inep/Deed.

Levando em conta a relação de maior e menor número de matrículas 

por docente em universidades federais, verificamos entre as regiões do 

Brasil, que a IES com menor relação se situa na região Sul (6,6 matrículas 

por docente) e a de maior relação, na região Norte (20,7). Considerando 

as cinco regiões, a variação da menor relação número de matrículas por 

docente fica entre 6,6 a 11,0 matrículas por docente. Já a variação da 

maior relação número de matrículas por docente fica entre 10,7 a 20,7 

matrículas por docente.

Para a análise apresentada a seguir, consideramos o recorte de uma 

IES de cada uma das cinco regiões com maior e com menor relação ma-

trículas por docente, totalizando 10 universidades federais. 
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O que os dados revelam

A formação do docente da Educação Superior tem sido uma temá-

tica que está pouco presente nas políticas nacionais e/ou institucio-

nais, mesmo existindo uma persistente tendência de debates sobre o 

trabalho docente nos meios educacionais. O princípio de que basta ter 

um profundo conhecimento de conteúdos de determinada área seria 

suficiente para a atuação docente, vem sendo paulatinamente ampliado 

para um extenso repertório de referenciais que incluem desde conheci-

mentos sobre a prática profissional docente até questões que envolvem 

Educação Superior em si.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

não prevê a formação para a docência na Educação Superior e essa for-

mação encontra nos programas de pós-graduação stricto sensu a base 

para a sua formação inicial e essa está direcionada para dois segmentos: 

a formação para a docência e para a pesquisa (PRYJMA, 2009). Em 2007 

a CAPES assumiu a responsabilidade pela formação inicial e continuada 

dos professores da educação básica e conta com o apoio das instituições 

de Educação Superior para a realização de programas especiais para este 

fim (NACARATO, 2016), mas a formação para o professor da Educação 

Superior e a formação do formador do professor da educação básica 

permanecem sem um direcionamento claro.

Em contrapartida, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES (BRASIL, 2004) considera que uma das dez dimensões 

a serem avaliadas deve ser a das “políticas de pessoal, carreiras do corpo 

docente e de técnico-administrativo”, no entanto não menciona explicita-

mente sobre formação para a docência. Já o Plano Nacional de Educação, 

particularmente a Meta 13, solicita “elevar a qualidade da Educação 

Superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente 

em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior para 

75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta 

e cinco por cento) doutores” e indica a necessidade de “promover a for-
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mação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos 

da Educação Superior” (BRASIL, 2014). Assim, verificamos na legislação 

citada que não há uma menção direta sobre formação para a docência 

na Educação Superior.

Considerando tais pressupostos, a coleta de dados partiu de qua-

tro expressões-chave para a análise dos Planos de Desenvolvimento 

Institucionais, a saber: (a) formação de professores; (b) formação conti-

nuada; (c) formação em serviço; (d) formação docente. Para cada uma 

delas foi feita uma varredura utilizando o recurso de “pesquisa” disponível 

para o formato PDF, seguida da criação de uma tabela do programa Excel 

para a organização dos dados coletados.

Emergiram deste resultado duas categorias para análise de conteúdo: 

(a) políticas de formação e (b) formação do indivíduo. A primeira categoria 

manifesta as políticas de formação e todos os dados que revelam infor-

mações relacionadas às políticas nacionais, às políticas institucionais, aos 

espaços formativos e aos programas específicos de formação de professo-

res. Compõem o eixo aglutinador de informações da categoria formação 

do indivíduo todos os dados que expressam as demandas formativas, as 

propostas para os alunos egressos, o aprimoramento pessoal, a formação 

continuada e o capital intelectual.

A categoria políticas de formação foi subdivida em duas subcate-

gorias: políticas nacionais e políticas institucionais. Todas as políticas 

públicas que apresentam alguma proposta para a formação de profes-

sores foram incluídas na subcategoria políticas nacionais. Já as ações 

voltadas para o atendimento local de formação compõem a subcategoria 

políticas institucionais.

Em relação à categoria formação do indivíduo, essa necessitou ser 

fragmentada em duas subcategorias: formação na IES e formação do 

servidor. As duas subcategorias expressam que a formação do indivíduo 

ocorre a partir de diferentes propósitos e a sua divisão revela as particu-

laridades desse processo.
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Políticas de formação

Nessa categoria de análise foi unânime a indicação de algum tipo de 

formação de professores. No entanto, elas se referem majoritariamente à 

formação destinada ao futuro professor que ocorre nos cursos de licenciatura.

Essa afirmativa fica clara nas diferentes subcategorias, mas a que 

retrata as políticas nacionais proclamam explicitamente a preocupação 

institucional com o atendimento à legislação e aos programas existentes re-

lacionados à formação de professores da educação básica. Prioritariamente, 

os cursos de licenciatura compõem o rol das propostas formativas e as 

palavras-chave utilizadas para a busca textual encontram nas atividades 

vinculadas às graduações destinadas à formação de professores sua maior 

incidência, incluindo aqui as atividades práticas para a docência previstas 

nos estágios supervisionados. 

Os programas como o Programa Nacional de Formação de Professores 

da Educação Básica – PARFOR e o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – Pibid são recorrentes nos textos dos PDIs e indicam 

com propriedade as ações institucionais para o atendimento pleno das 

propostas, apresentando, inclusive, preocupação com a formação para 

a docência no contexto do país. 

Outro dado relevante adverte que as IES necessitam “garantir o 

funcionamento dos programas especiais” de formação de professores 

(como Pibid e PARFOR) e isso as leva a incluir no PDI as suas metas de 

ação para cumprir os protocolos que são exigidos delas.

A subcategoria políticas institucionais apresenta toda a proposta de 

formação e capacitação para professores dos diferentes níveis de ensino, 

gestores e incluem as demandas advindas das redes públicas de ensino 

localizadas nos referidos municípios e estados.

A necessidade de assegurar uma aproximação entre as IES e as redes 

de ensino para a realização da formação docente é indicada nos PDIs e 

entendida como uma condição para realizar uma formação coerente, ar-

ticulada e que permita uma transformação educacional. Esse contexto é 
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confirmado nos textos e estabelecido por meio de políticas institucionais 

como: criação de  novos programas de pós-graduação stricto sensu para 

os alunos egressos e que incentive a formação continuada de professores; 

aproximação dos egressos com programas de formação continuada; finan-

ciamento de formação continuada para docentes com apoio de entidades 

parceiras; aproximação das redes de ensino para capacitação de professores 

e gestores; criação de programas de formação para docentes e técnicos 

de ensino; criação de espaços para a prática profissional crítica; apoio à 

formação continuada de professores da educação básica; uso do capital 

intelectual para promover a formação continuada de professores; e criação 

de programas que atendam às necessidades de formação para a docência. 

Ressalta-se que todas as propostas institucionais de formação con-

tinuada que envolvem os alunos egressos não estão vinculadas somente 

aos cursos de licenciatura, elas tratam de estudantes advindos de todos 

os cursos ofertados pelas universidades. Destaca-se, também, que o 

incentivo à formação continuada surge como um benefício que a IES 

oferece para que o estudante participe e se aprimore.

Uma análise mais ampla dos textos leva a considerar que os propósitos 

formativos voltados para a docência são mencionados nos PDIs para atender 

as particularidades dos cursos de formação de professores que são ofertados 

pelas IES ou por meio de convênios e parcerias, visto que as instituições que 

não ofertam tais cursos não indicam tais proposições formativas.

Em relação às políticas institucionais direcionadas para o docente da 

Educação Superior, somente duas universidades que compõe o corpus de 

análise apresentam propostas para esses profissionais no texto do PDI. A 

primeira instituição revela que um dos maiores desafios está na gestão dos 

recursos humanos e destaca que a estruturação das atribuições ligadas 

aos docentes resultará em ações institucionais mais efetivas. Contudo, 

não explicita que ações seriam essas ou como o processo poderia ser 

melhorado a partir de tais mudanças.
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A segunda instituição propõe que uma política de formação docente 

resultaria em um aprimoramento da gestão do ensino. Ao apoiar essa 

iniciativa, as IES passariam a ter excelentes resultados formativos como 

um todo. Todavia, todas as IES expressam que a política de qualificação 

docente está regulamentada na legislação vigente e são estabelecidas 

pelas normas definidas pelo regime de trabalho do servidor público 

federal. Essas evidências nos documentos dos PDIs levam ao enten-

dimento que a oferta de cursos de formação para a docência não seja 

uma das suas atribuições.

Formação do indivíduo

A segunda categoria, formação do indivíduo é recorrente nas propos-

tas dos Planos de Desenvolvimento Institucionais, pois a existência do 

indivíduo é que justifica a existência da universidade. O princípio contido 

na subcategoria formação na IES remete à ideia da formação plena do 

indivíduo, a qual é retratada com muita propriedade e de forma recorren-

te. No entanto, nesse indivíduo não está incluído o docente que atua na 

Educação Superior. A formação que essa subcategoria desvela é voltada 

predominantemente ao estudante.

O incentivo para a criação de cursos de graduação e pós-graduação 

para o atendimento dos anseios sociais revela que essa formação asse-

gurará a constituição de um capital intelectual imprescindível para a 

promoção do sujeito e da sociedade. A formação é entendida como uma 

ponte para o desenvolvimento da criatividade, inovação, diversidade em 

um contexto privilegiado que é a Educação Superior. Nesse sentido, as 

políticas para o aluno egresso compõem essa subcategoria, visto que 

oferece ao sujeito a oportunidade de continuidade da sua formação e do 

seu aprimoramento. Isso revela-se nas propostas para o fortalecimento 

de ações que estimulem o desenvolvimento de uma consciência acerca 

da importância da formação permanente. A universidade assume o com-
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promisso com a formação em nível de graduação de qualidade, estimula 

a continuidade desta por meio dos programas de pós-graduação lato e 

stricto sensu, além das atividades de extensão idealizadas e planejadas 

para o aluno egresso.

Para assegurar a plena formação do indivíduo, as instituições buscam 

alternativas para o alcance de tais objetivos e a educação a distância é 

vista como uma possibilidade para que essas intenções se concretizem. 

Salienta-se que não foi possível averiguar se tais ações se convertem em 

propostas realizadas, elas indicam uma intencionalidade. 

A subcategoria formação do servidor indica um número reduzido 

de proposições, se comparado à formação da IES. Retoma-se, aqui, a 

explicação que o desenvolvimento profissional do servidor público está 

atrelado a um plano de carreira instituído e as universidades indicam pou-

cas alternativas de formação. De todo o grupo analisado, somente duas 

IES apresentam explicitamente ações direcionadas à formação docente.

Por meio de um núcleo destinado ao apoio pedagógico do professor, 

as referidas instituições promovem programas e cursos de formação, além 

de apoio às atividades acadêmicas. Seria um espaço institucional desti-

nado ao apoio do trabalho docente, atendendo algumas metas e ações 

descritas no PDI, o que demonstra constituir uma política institucional de 

formação. Tais instituições concordam que a formação inicial do docente 

da Educação Superior ocorre nos programas de pós-graduação stricto 

sensu, incentivam a criação e aprimoramento desses programas, além 

de estimular a qualificação estabelecendo normas e regulamentações 

frente às necessidades profissionais.

A criação de cursos e programas de formação continuada para o 

professor é indicada nos textos dos PDIs dessas duas instituições, ressal-

tando a relevância dessa formação ao explicitar que somente por meio 

de uma política voltada para este fim, a docência terá a oportunidade de 

um permanente aprimoramento e desenvolvimento.
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Considerações finais

Entender como as propostas de formação para a docência se confi-

guram nos Planos de Desenvolvimento Institucionais das universidades 

federais brasileiras não foi um objetivo plenamente alcançado.  Os desafios 

formativos atrelam-se à formação do indivíduo que procura a universidade 

para qualificar-se profissionalmente, todo o foco é direcionado para o 

estudante da Educação Superior. No entanto, o sujeito que é responsável 

por essa formação, o docente, não é contemplado com uma proposta 

efetiva de desenvolvimento profissional.

Duas situações que possivelmente contribuem para esse quadro 

merecem destaque e considerações: (a) a formação e o desenvolvimento 

profissional do docente da Educação Superior encontram no plano de 

carreira do servidor público federal seu maior aporte. É recorrente nos 

textos dos PDIs que a qualificação do professor deve seguir os trâmites 

oficiais propostos pela legislação brasileira, deixando sob responsabili-

dade do indivíduo o planejamento, o desenvolvimento e a concretização 

da sua formação.

Advindo desta consideração é possível destacar a segunda análise: 

(b) a formação para a docência, por meio da aprendizagem do ensino, 

nem sempre é entendida pelos professores das mais diversas áreas como 

um conhecimento necessário à atuação profissional, pois historicamen-

te existe a ideia de que basta saber para saber ensinar, manifestando a 

ênfase no domínio do conhecimento da área de atuação em detrimento 

do conhecimento para a docência. Como o professor é responsável pelo 

planejamento do seu desenvolvimento e ascensão profissional, ele tende 

a destinar as oportunidades formativas para o aprofundamento da sua 

área de formação inicial, pois nem sempre percebe que a aprendizagem 

à docência é uma área de conhecimento sedimentada e que poderia 

contribuir para o seu desenvolvimento profissional enquanto docente 

da Educação Superior. 
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A complexidade encontrada no processo de formação de professor 

da Educação Superior se amplia com essas considerações, pois mais difícil 

do que entender a ausência de propostas, é perceber que elas nem sequer 

são consideradas como necessárias nesse contexto.

A partir dessas análises, propõem-se como que um estudo subsequente 

a este se realize para ampliar o entendimento sobre a formação para a 

docência na Educação Superior indicadas pelas universidades federais 

brasileiras. Enfatiza-se que, dos PDIs analisados, duas propostas merecem 

todo o destaque nesse estudo, pois indicam propósitos de formação do 

docente da Educação Superior, é o princípio da mudança. Mas, será que 

as demais IES não tem programas que estão sendo realizados? O desafio 

está posto, ampliar a investigação, incluir todas as universidades federais 

no estudo, analisar os PDIs e compartilhar o que já existe para que se possa 

utilizar tais experiências como ponto de partida para o aprimoramento 

do fazer docente universitário.
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6 
CONDIÇÕES DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Joana Paulin Romanowski 

Marilia Marques Mira 

A preocupação com a inserção profissional dos professores no sistema 

educacional brasileiro assume importância como assunto de pesquisa, 

definição de políticas públicas para esta etapa de desenvolvimento pro-

fissional e promoção de programas de formação específica. Com efeito, 

as pesquisas sobre professores iniciantes no Brasil, em levantamento 

realizado no banco de teses e dissertações da Capes, apresentam a 

existência de um total de 147 trabalhos, referentes às palavras-chave 

“professor iniciante”, das quais 61 trabalhos foram defendidos no período 

entre 2016 e 2017. 

Da perspectiva das políticas educacionais Mira e Aksenen (2016), 

ao analisarem o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) sobre 

considerações em torno do professor iniciante, constataram a inserção 

de uma estratégia que aborda a temática, especificamente a de número 

18.2, inclusa na meta 18, que trata dos planos de carreira dos profissionais 

da educação básica e superior. A inclusão dessa estratégia constitui-se 

como uma referência explícita de um processo de apoio aos profissionais 

iniciantes no período de inserção profissional, ao propor a implantação de 

uma forma de acompanhamento realizado por uma equipe de profissionais 
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experientes e o oferecimento de curso de aprofundamento de estudos 

na área de atuação do professor.

Embora o interesse por essa etapa do desenvolvimento profissional 

adquira relevância no cenário educacional, chamamos a atenção que no 

relatório da Pesquisa internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TAlis, 

na sigla em inglês), da oCDE, publicado recentemente, afirma-se que o 

processo de inserção docente é pouco institucionalizado no Brasil, em 

comparação com outros países. Além disso, em estudos realizados por 

Mira (2018) e André (2012), as autoras denunciam a existência de poucos 

programas destinados ao apoio e acolhimento destes professores nos 

sistemas de ensino.  André (2012) realizou pesquisa em cinco secretarias 

Estaduais de Educação e dez secretarias Municipais, buscando identificar 

a existência de políticas e programas voltados aos professores iniciantes 

na educação básica. A autora constatou o desenvolvimento de ações 

formativas ou de apoio a esses docentes apenas em duas redes estaduais 

(Espírito santo e Ceará) e em três redes municipais (Jundiaí/sP, sobral/

CE e Campo Grande/Ms). Na maioria dos casos, envolvem ações em 

momentos pontuais, sem evidências de um programa de acompanha-

mento aos iniciantes. Apenas nos municípios de sobral e Campo Grande 

a autora identificou propostas de longa duração, com o intuito de dar 

apoio e favorecer a inserção dos professores iniciantes na rede de ensino. 

Mira (2018) identificou ações de apoio aos professores iniciantes 

na educação básica realizadas por meio de projetos desenvolvidos por 

grupos de pesquisa e de extensão somente em três universidades brasi-

leiras. Destaca a descontinuidade dessas ações. A autora também relata 

iniciativas encontradas em outros municípios, como o sistema de Tutoria, 

implantado no Rio de Janeiro a partir de 2012 e coordenado pela Escola 

de Formação de Professores do município. É um programa que objetiva 

contribuir para a formação continuada de professores iniciantes e que 

vem sendo implantado de forma gradativa, ainda não atendendo a to-

talidade dos iniciantes da rede de ensino. Em Poços de Caldas (MG), foi 



CoNDiÇÕEs DE iNsERÇÃo PRoFissioNAl Do PRoFEssoR DA EDuCAÇÃo suPERioR 101

desenvolvido, em 2015, o Programa de Apoio aos Professores iniciantes 

da Rede Municipal de Ensino, em parceria com a universidade do Estado 

de Minas Gerais, destinado a professores com até três anos de experiência, 

que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental.1 Além dessas duas 

iniciativas, a autora cita proposições relativas à Residência Pedagógica. 

Nessa direção, destaca o Programa de Residência Docente (PRD) existente 

no Colégio Pedro ii, no Rio de Janeiro, financiado pela Capes/MEC. Esse 

programa é ofertado sob a forma de curso de pós-graduação latu sensu, e 

tem por objetivo aprimorar a formação do professor com até três anos de 

conclusão da formação inicial nas licenciaturas. Em 2018, foi instituído pelo 

Ministério da Educação o Programa de Residência Pedagógica, conforme 

disposto no Edital Capes nº 06/2018, com carga horária de 440 horas, e 

há também em realização o Pibid. Ambos ocorrem durante a formação 

inicial, ainda que na sua identificação se reportem à iniciação profissional. 

Esse quadro evidencia a pouca atenção ao ingresso profissional, principal-

mente em relação aos professores da educação2 superior, uma vez que 

todas essas iniciativas se reportam aos professores da educação básica.

Apesar da existência de poucos programas no contexto brasileiro, a 

necessidade de atenção ao período de inserção profissional se justifica 

por diversos motivos. As pesquisas realizadas apontam que a fase da 

inserção se apresenta como um período fundamental na constituição 

da docência, pois as experiências vivenciadas nesse período podem ser 

cruciais para que os professores definam sua permanência ou abandono 

da profissão.  Além disso, há um aumento significativo no quantitativo 

de professores nas redes públicas de ensino recentemente, no país, o que 

1  No 1º semestre de 2018, foi realizada uma segunda oferta do programa, com o desenvol-
vimento do Projeto de Apoio aos Professores Iniciantes da Rede Municipal de Ensino de 
Poços de Caldas (Papin), mantendo-se a parceria com a UEMG. Disponível em: <http://www.
pocosdecaldas.mg.gov.br/site/?p=41214>. Acesso em: 05 ago. 2018. 
2  No texto foi utilizada a expressão Educação Superior considerando que as sinopses estatís-
ticas do INEP empregam este termo; o foco do texto se refere mais ao professor iniciante nas 
atividades de docência, mais ligadas ao ensino. Entretanto, as demais atividades de extensão 
e pesquisa são também inerentes ao professor iniciante nesse nível de educação.  

http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/site/?p=41214
http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/site/?p=41214
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implica o aumento do número de iniciantes. Esse fato também ocorre na 

Educação superior. De acordo com o relatório Análise sobre a expansão 

das universidades Federais (2012), no período de 2003 a 2010 o número 

de universidades federais passou de 45 para 59 instituições, e o número 

de campi passou de 148 para 274. Em consequência, ampliou-se o número 

de docentes universitários de 49.851 para 71.247 docentes. 

Considerando o exposto, este capítulo se destina a abordar a inserção 

profissional dos professores da Educação superior quanto ao quadro de 

dados em que se encontram estes profissionais e as formas de sua inserção 

profissional. o propósito é distinguir e discutir a questão de ingresso dos 

professores da Educação superior e apontar possibilidades de melhoria 

desta situação. Para isto, recorre aos dados sobre a Educação superior 

sistematizados pelo instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – iNEP.

Na organização do capítulo, aborda a questão da inserção profissional, 

realiza uma síntese sobre o tema com base em autores e pesquisadores 

que priorizam esta discussão ressaltando a abrangência conceitual, dis-

tinguindo a diferenciação entre seus enfoques. Em seguida, aponta os 

dados sobre os professores da Educação superior considerando as dis-

cussões de pesquisadores que abordam essa discussão. A metodologia do 

estudo é de natureza exploratória, mas busca introduzir uma análise para 

além da descrição de como se apresenta o quadro ao discutir a questão 

conceitualmente. os resultados tomam como ponto de partida a base 

de dados, as sinopses estatísticas e resumos técnicos do iNEP cotejando 

com os estudos já publicados. 

A inserção profissional e o Desenvolvimento Profissional 
Docente (DPD)

A inserção profissional constitui uma etapa do desenvolvimento pro-

fissional docente, definida como o período de transição entre a formação 

inicial e a incorporação do professor, como profissional qualificado, ao 
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mundo do trabalho. Em muitos países, a inserção profissional na educa-

ção básica integra a etapa final da formação inicial, incluindo medidas 

de apoio, supervisão e avaliação formal para certificação docente, como 

requisito para o acesso à profissão (VAillANT; MARCElo, 2012).  Estes 

autores, ao citar estudos de wong (2004), reiteram alguns dos aspectos 

explicitados nos trabalhos analisados, quando apontam características de 

programas de inserção eficientes: metas claramente articuladas; recursos 

financeiros; apoio dos diretores da instituição; mentores experientes; re-

dução da carga horária para docentes principiantes e mentores; reuniões 

regulares e sistematizadas entre principiantes e mentores; tempo para 

observação de professores experientes pelos principiantes; constante 

interação entre experientes e principiantes; oficinas para os docentes 

principiantes antes e ao longo do ano; orientação incluindo cursos sobre 

temas de interesse; e duração do programa de pelo menos um ou dois 

anos. Para acesso à Educação superior, entretanto, é preciso considerar 

outros fatores, como a exigência de titulação em nível de pós-graduação 

em mestrados e doutorados, aliada à pesquisa e extensão, ampliando a 

complexidade da atividade docente.  

A maioria dos estudos aponta que essa fase possui características 

específicas, mesmo quando se consideram as peculiaridades de dis-

tintos contextos de atuação. Vaillant e Marcelo (2012) apontam que 

essa etapa pode durar vários anos e que a mesma é determinante para 

o desenvolvimento profissional docente; imbernón (1998) considera 

que o período de iniciação envolve os primeiros cinco anos de atuação 

profissional. Huberman (1992) afirma que esse período corresponde à 

entrada na profissão, compreendendo os três primeiros anos na carreira 

e aponta como características as descobertas, experimentações e, em 

muitos casos, a sobrevivência na profissão. Para Marcelo Garcia (1999), 

a fase de inserção profissional constitui um período desafiante, em que o 

professor se depara com inúmeras tensões e dificuldades, mas também 

aprende intensivamente. 
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Especificamente, sobre a inserção profissional do professor da 

Educação superior, em pesquisa exploratória foram localizados artigos em 

eventos e teses que abordam a temática:   stivanin (2013) que caracteriza 

a constituição da docência universitária nos primeiros anos de carreira; 

signorelli (2015) que realiza levantamento de pesquisas sobre iniciantes; 

silva e Cunha (2016), examinando os desafios de professores iniciantes 

da docência universitária em diferentes áreas; souza, Marquezan, Nunes, 

Bolzan e isaia (2016) focalizam o relato de três experiências de observação 

em classes de ensino realizadas numa instituição de Educação superior 

Comunitária da cidade de santa Maria-Rs; Feldkercher e wiebusch (2017) 

também pesquisaram o ingresso de professores de diferentes áreas na 

carreira docente universitária em duas instituições de Educação superior 

(iEs) do Rio Grande do sul, evidenciando o descompasso entre a formação 

acadêmica e a complexidade da docência universitária; oliveira e Cruz 

(2017) tratam da inserção de 15 professores em uma universidade federal, 

como o objetivo de investigar o processo de inserção profissional e de 

constituição da identidade docente, assim como analisar as concepções 

sobre formação para a docência no ensino.  

oliveira e Cruz (2017), ao discutirem sobre a inserção docente na 

Educação superior, referem-se ao conceito de inserção profissional como 

o período que abarca os primeiros anos do professor em um novo contexto 

de exercício profissional, situação marcada por tensões decorrentes da 

necessidade de atuar em um ambiente desconhecido, buscando se afirmar 

nesse contexto e interferindo no processo de socialização profissional. 

Em estudo realizado por Fernandes, silva e Mohn Neto (2016), os 

autores destacam a importância de distinguir os conceitos de professor 

iniciante e ingressante, considerando o ingresso na rede pública de educa-

ção básica ou superior por meio de concursos. o professor iniciante seria 

o profissional recém-graduado, sem experiência docente; o ingressante 

teria se formado há mais tempo e poderia ter experiência anterior na 

docência. Esses autores apontam que há diferenças nos processos de 
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inserção nessas duas situações. No caso de professores ingressantes, 

afirmam que as dificuldades que se sobressaem estão relacionadas a 

lidar com a nova cultura organizacional e as condições de trabalho. Ao 

considerar a inserção na Educação superior, os professores podem ser de 

fato iniciantes, por não terem tido experiências anteriores na docência 

universitária e podem ter tido experiências como professores da educação 

básica e profissional ou experiências em estágios de docência realizados 

durante a pós-graduação. Além disso, podem ter sido professores subs-

titutos antes de assumirem a carreira da docência. 

Mira (2018) refere-se ao período de ingresso na profissão com pos-

sibilidades de ser compreendido como: indução profissional; iniciação 

profissional e inserção profissional. os conceitos de inserção e iniciação 

têm sido usados, muitas vezes, como sinônimos: a inserção profissional 

do professor corresponderia à fase de iniciação na docência. Desse modo, 

o professor iniciante é distinto do professor ingressante, pois nem todo 

o ingressante está em fase de iniciação por ter exercido a docência ante-

riormente. Considerando essa discussão, a análise de dados relacionados 

aos docentes de Educação superior no que diz respeito à formação e 

condições de trabalho pode contribuir para compreensão sobre a inserção 

do professor neste nível de ensino. 

Docentes da Educação Superior no Brasil: formação e vínculo

Este item trata da condição em que se encontram os docentes da 

Educação superior quanto à distribuição em categorias administrativas, 

públicas e privadas, nível de formação, graduação, especialização, mes-

trado e doutorado, regime de trabalho, tempo integral, parcial e horistas 

e tipo de organização administrativa das instituições, universidades, 

centros universitários, faculdades e institutos federais e centros federais 

de educação tecnológicos. 
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o objetivo do estudo e análises realizados a respeito da condição 

dos professores da Educação superior permitem compreender como se 

situa este quadro favorecendo estabelecer inferências sobre a inserção 

profissional e o professor em início de carreira. Tomamos os dados gerais, 

devido não terem sido localizados dados quantitativos específicos em 

torno dos professores ingressantes da Educação superior. As sinopses 

estatísticas disponíveis no iNEP apresentam sistematizados a cada ano. No 

estudo realizado foram considerados os dados referentes a 2007 e 2016. 

Considerar o intervalo de uma década permitiu examinar o movimento 

em torno da formação e condições de trabalho do professor da Educação 

superior, ressaltando os limites destes dados. 

Desse modo, os dados quantitativos de professores da Educação 

superior nas sinopses estatísticas indicam que em 2007 havia um total de 

334.688 docentes em exercício e afastados. os últimos dados disponíveis 

são referentes a 2016 e apontam para um total de 397.611 docentes. o 

número máximo é de 401.299 docentes em 2015. Na década 2007 a 2016, 

considerando o número de docentes de 2015, ocorreu um aumento de 

66.611 professores na Educação superior.  Grosso modo, a média de in-

gresso é de 6.661 docentes em cada ano. Esse número indica que a cada 

ano um número expressivo de professores são ingressantes na Educação 

superior, em média 10% em relação ao ano anterior.

sobre a formação dos professores da Educação superior, os dados de 

2016 indicam que do total de 397.611 docentes, 20 são sem formação de 

nível superior; 5.875, 1,5%, são graduados; 81.290, 20%, são especialistas; 

157.405, 40%, são mestres e 153.021, 38%, são doutores. Esses números 

apontam que 80%, aproximadamente, dos professores da Educação 

superior são mestres e doutores. Deste modo, entre os professores ini-

ciantes muitos têm formação em pós-graduação, mestrado ou doutorado. 

Em relação ao tipo de categoria administrativa em que estão vin-

culados, os dados relativos à Educação superior do ano de 2016 do iNEP 

apontam para um número predominante de docentes nas instituições 
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privadas, 291.494 docentes, correspondendo a 56%, aproximadamente. 

Nas instituições públicas o quadro indica que somam 178.117 profes-

sores, 44% aproximadamente, dos quais 116.223, 28%, pertencem às 

instituições federais; 54.010, 14%, às instituições estaduais e 7.884, 2%, 

às instituições municipais.

quanto ao regime de trabalho, os índices da referida sinopse de 2016 

mostram que do total de 384.094 funções docentes, 199.290, 52%, são 

em regime integral; 104.795, 27%, são em regime parcial e 80.009, 21%, 

são em regime de professores horistas.

Ainda, os dados relativos à organização administrativa das insti-

tuições, universidades, centros universitários, faculdades, institutos 

federais e centros federais de educação tecnológicos, a distribuição 

dos docentes de Educação superior se expressa em 2016 do seguinte 

modo: 215.553 em universidades, um índice de 54%, portanto predo-

minante. Em centros universitários estão 43.931 docentes, 11%; em 

faculdades 116.695, 29%, e em institutos federais e centros de edu-

cação tecnológicos 21.432, 5 %. os dados destacam que dos 182.058, 

145.610 docentes estão em universidades públicas, 80%, dos docentes, 

e 69.943 em universidades privadas, 20% do total No entanto, dos 

116.695 docentes em faculdades ocorre a inversão, pois 107.224 estão 

em faculdades privadas, perfazendo 92% dos docentes em faculdades 

e os 9.471 docentes de faculdades públicas, são apenas 8%, neste tipo 

de instituição, dos quais 463, menos de um por cento em faculdades 

federais, 5.904, 5%, em faculdades estaduais; e 3.104 docentes em 

faculdades municipais, correspondendo a 3%.  

sobre a formação dos docentes, os dados de 2007 indicam que 103 

eram docentes sem graduação; 38.573 docentes com graduação (12%); 

99.104,30%, eram especialistas, 120.348 36%, com mestrado; e 76.560, 

23%, com titulação de doutorado. quanto ao tipo de categoria admi-

nistrativa, os dados apontavam que do total de 334.688, 115.865, 35%, 

estavam lotados em instituições públicas, 218.823, 65%, em instituições 
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privadas. Em relação ao regime de trabalho 125.818 detinha tempo inte-

gral, 38%, do total de 334.688; 68.647 em tempo parcial, 20%; em regime 

horista 140.223 docentes, 42%. Ainda em relação ao tipo de organização 

administrativa 178.128, 53% docentes estavam lotados em universidades; 

35.523,11%, em centros universitários, 108.043, 32% em faculdades, e 

12.994, 4%, em centros de educação tecnológica. 

A Tabela 1 explicita a síntese dos dados sobre os professores da 

Educação superior referente a 2007, relativos ao vínculo do docente quanto 

à organização administrativa, nível de formação, regime de trabalho e 

tipo de instituição, expresso em números absolutos. 

Tabela 1. Condição dos docentes da Educação superior – ano de 2007.

Categoria de organização administrativa 

Pública Privada

115.865 228.823

Grau de formação

sem graduação Graduação Especialista Mestrado Doutorado

103 38.573 99.104 120.348 76.560

Regime de trabalho

integral Parcial Horista

199.290 104.795 80.009

Tipo de instituição

universidades Centro 
universitários

Faculdades inst. Federais e Centros 
Federais Tec.

178.128 35.523 108.043 12.994

Fonte: sinopse Estatística Educação superior – iNEP, 2018. As autoras. 

A Tabela 2 permite examinar os dados dos professores da Educação 

superior referentes a 2016, na mesma ordem em que foram organizados 

os dados da década anterior: vínculo do docente quanto à organização 
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administrativa, nível de formação, regime de trabalho e tipo de instituição, 

apresentados em números absolutos. Ao comparar com os dados de 2007 

é possível perceber o movimento no decorrer da década, evidenciando 

as mudanças no cenário da Educação superior como tem ocorrido a ex-

pansão quanto ao quadro dos docentes. Essas indicações são descritas 

após a referida tabela.

Tabela 2. Condição dos docentes da Educação superior – ano de 2016.  

Categoria de organização administrativa 

Pública Privada

178.117 291.494

Grau de formação

sem graduação Graduação Especialista Mestrado Doutorado

20 5.875 81.290 157.405 15.301

Regime de trabalho

integral Parcial Horista

199.290 104.795 80.009

Tipo de instituição

universidades Centro 
universitários

Faculdades inst. Federais e Centros 
Federais Tec.

207.539 43.152 113.484 19.919

Fonte: sinopse Estatística Educação superior – iNEP, 2018. As autoras.

Desse modo, considerando-se os dados de 2007 e os dados de 

2016 sobre a condição dos docentes da Educação superior, tomando 

por referência esses indicadores das Tabelas 1 e 2, expressos em por-

centagem, verifica-se que apontam uma acentuada mudança quanto 

ao nível de formação. Em 2007, docentes com graduação correspon-

diam a 12%; especialistas, 30%; mestrado, 36%; e doutorado, 23%. Em 

2016, esses percentuais mostram que 1,5% de docentes é graduado; 
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20% são especialistas; 40% são mestres e 38% são doutores. Portanto, 

na década ocorreu uma diminuição de docentes com titulação de 

graduação e especialistas, aumentando o número de docentes com 

mestrado e doutorado. 

Em relação ao vínculo empregatício por categoria administrativa, 

em 2007, 35% dos docentes estavam lotados em instituições públi-

cas e 65%, em instituições privadas. Em 2016, do total de docentes, 

56% estão em instituições públicas e 44% em instituições privadas, 

indicando um ligeiro aumento de docentes em instituições públicas. 

quanto ao regime de trabalho, em 2007 38% era de tempo integral, 

20% em tempo parcial e 42% de professores horistas. Em 2016, este 

quadro se apresenta com 52% dos docentes em regime integral de 

trabalho; 27% em regime parcial e 21% em regime de professores 

horistas, o que indica um aumento de professores em tempo integral 

e diminuição de professores horistas, sendo que em tempo parcial a 

alteração foi menor.

Ainda em relação ao tipo de organização administrativa, em 2007, 

dos docentes de Educação superior 53% deles estavam lotados em 

universidades; 11% em centros universitários, 32% em faculdades e 

4% em centros de educação tecnológica. Em 2016, este quadro está 

assim composto:  54%, em universidades, 11% em centros univer-

sitários; 29% em faculdades e 5% em institutos federais e centros 

federais de educação tecnológica. Assim, os índices percentuais são 

semelhantes, indicando pouca mudança ocorrida em uma década. A 

tabela 3 sintetiza estes percentuais, favorecendo a visualização entre 

os dados de 2007 e 2016.
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Tabela 3. Dados da condição dos docentes em percentuais – anos de 
2007 e 2016. 

Categoria de organização administrativa  

Pública Privada

2007 2016 2007 2016

35% 56% 65% 44%

Grau de formação

sem graduação Graduação Especialista Mestrado Doutorado

2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016

-1% -1% 12% 1,5% 30% 20% 36% 40% 23% 38%

Regime de trabalho

integral Parcial Horista

2007 2016 2007 2016 2007 2016

38% 52% 20% 27% 42% 21%

Tipo de instituição

universidades Centro universitários Faculdades inst. Federais 
e Centros 

Federais Tec.

2007 2016 2007 2016 2007 2016 2007 2016

53% 54% 11% 11% 32% 29% 4% 5%

Fonte: sinopse Estatística Educação superior – iNEP, 2018. As autoras. 

Destacamos que as sinopses estatísticas apresentam dados relativos 

ao gênero, que dada a discussão desenvolvida neste capítulo não será 

incluída. os dados também incluem o número de matrículas por docente, 

sendo uma média de 11 matrículas nas instituições públicas, e 21,8 nas 

instituições privadas. Como o número de matrículas é por curso e não 

por disciplina, esse dado não expressa, efetivamente, quantos alunos 

estão matriculados em cada disciplina e quantas disciplinas cada docente 

ministra, assim também esta questão não está inclusa nesta discussão.  
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Da análise destes indicadores em relação à condição dos professo-

res da Educação superior é possível inferir que o ingresso na Educação 

superior é elevado, a formação em níveis de pós-graduação é ascendente, 

a inserção se amplia nas universidades, mas se mantém um número ex-

pressivo de professores horistas e em instituições privadas. Este quadro 

é mostrado em seguida.

Inserção e formação de novos professores na Educação 
Superior

A cada ano ocorre uma expansão do número de professores, assim 

é possível afirmar que as instituições de educação vêm admitindo novos 

professores a cada ano, ou seja, é constante um número significativo de 

professores iniciantes que ingressam nas iEs. Como o Educação superior 

está em expansão, pois apenas 7,9% da população brasileira tem o diplo-

ma de Educação superior de acordo com o Censo de 2010 do instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, embora tenha tinha crescimento 

na última década (na década anterior equivalia a 4,4% a população com 

Educação superior), deveria estar em crescimento geométrico, aumen-

tando seus índices para além do crescimento da população. A inserção de 

novos professores na Educação superior se apresenta com uma tendência 

a ocorrer nas próximas décadas, pois além dos ingressos para recompor 

os quadros de professores que se aposentam e desistem da profissão, 

ocorre o ingresso devido à expansão. 

De modo geral, Anastasiou e Pimenta (2014) apontam que o ingresso 

de profissionais na Educação superior ocorre por professores inician-

tes na profissão que não tiveram experiências anteriores na docência 

universitária, “professores improvisados” jovens, recém-doutores, que 

concluíram os cursos de pós-graduação e desenvolveram pesquisa. Essa 

constatação se confirma ao examinarmos os índices de professores com 

formação em nível de pós-graduação. Em 2007, o percentual de mestres 
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e doutores somava 59%, em 2016 este percentual aumentou para 78%, 

portanto a maioria dos professores da Educação superior já desenvolveu 

pesquisa.  salientam isaia e Bolzan (2004) que a formação na área espe-

cífica de bacharelado não se direciona para conhecimentos e práticas de 

preparação pedagógica. os que cursaram licenciatura realizam estudos 

e práticas pedagógicas direcionadas à formação docente, mas com foco 

na educação básica. Ressaltamos que para o ingresso na docência da 

Educação superior a pós-graduação stricto sensu constitui-se exigência 

primordial, é inclusive determinação legal.  o processo de avaliação e 

reconhecimento de cursos e instituições de Educação superior inclui esta 

condição, provocando o aumento do número de professores titulados. 

Nos programas de pós-graduação, com exceção dos mestrados e 

doutorados em educação, poucos ofertam disciplinas pedagógicas vol-

tadas para a formação docente. o foco da pós-graduação é a formação 

para a pesquisa, conhecimentos sobre realização e métodos de pesquisa, 

ampliação e aprofundamento do conhecimento da área específica, pois 

a pós-graduação objetiva a formação do pesquisador, secundarizando, 

ou mesmo colocando à margem os processos formativos para a docên-

cia universitária (PACHANE, 2005; CuNHA, 2008; soAREs e CuNHA, 

2010; AlMEiDA, 2012; PiMENTA E ANAsTAsiou, 2014; RAMAlHo E 

NuNEZ, 2009).

os pós-graduandos bolsistas, obrigatoriamente, realizam estágio de 

docência, contudo, como afirmam Joaquim, Vilas Boas e Carrieri (2013, 

p. 354), a forma de realização nos programas está baseada apenas no 

saber prático, tornando uma formação unilateral e fragilizada. os auto-

res entendem que o estágio seria uma possibilidade de estabelecimento 

da relação teoria e prática, no entanto, como o foco não inclui estudos 

de fundamentos e conteúdos pedagógicos, a formação resultante está 

centrada na prática pedagógica de ensino-aprendizagem. 

De outra perspectiva, os professores ingressantes, egressos de 

mestrados e doutorados ampliam seu contato com a docência ao esta-
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rem presentes em aulas de seus professores. De acordo com Pimenta e 

Anastasiou (2014, p. 79): “os professores quando chegam à docência na 

universidade, trazem consigo inúmeras e variadas experiências do que 

é ser professor”. Desse modo, essa vivência permite abalizar diferentes 

formas de ensinar, mas não se trata de conhecimento sistematizado e 

compreendido num processo de formação intencional para a docência. 

No exame dos espaços de atuação profissional quanto ao tipo 

de organização administrativa das instituições de Educação superior 

permanece o impasse de que 32% dos docentes estão lotados em 

faculdades, e estas são em maioria absoluta de caráter administrativo 

privadas. Como as faculdades não associam a pesquisa e extensão como 

atividades atinentes aos docentes, os professores aos ingressarem neste 

tipo de instituição têm pouca probabilidade de ampliarem sua formação, 

pois as atividades são focalizadas na educação com uma carga didática 

centrada na docência em aulas. os dados confirmam esta condição ao 

indicarem que quanto ao regime de trabalho 48% dos professores são 

em regime parcial ou horistas. 

os professores que atuam em universidades têm seu tempo de trabalho 

distribuído em atividades de ensino, pesquisa e extensão, principalmente 

os que atuam em instituições de organização administrativa pública (67% 

na sinopse de 2016).  No entanto, as universidades – ainda que ofertem 

programas de formação continuada – não destacam atenção aos pro-

fessores ingressantes (MiRA e RoMANowski, 2015; RoMANowski e 

MARTiNs, 2013; RoMANowski et al, 2015).

o ingresso de professores na Educação superior ocorre de modo 

precário, com número elevado de professores substitutos e em contratos 

temporários, sujeitos a demissão sem justa causa, tornando a carreira 

docente instável, como expressam linhares, Pimenta e Gonçalo (2017). 

o ingresso pode ocorrer de diferentes maneiras como concurso, processo 

seletivo, indicação, como professor efetivo, contratado, substituto e tem-

porário. o ingresso ocorre para a docência e o ingressante assume aulas 
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em diversas disciplinas, ampliando-se o desafio da iniciação profissional 

na docência, para além da insegurança e incertezas.

Considerações provisórias 

Retomando os propósitos deste estudo podemos considerar que as 

condições de inserção profissional do professor da Educação superior 

são desafiadoras.  os dados evidenciam que o contexto educacional 

brasileiro é bastante diverso e complexo e as políticas traçadas precisam 

considerar, como ponto de partida, as especificidades de cada contexto, 

pelas condições de formação, especificamente para a docência, e a relação 

com as condições de trabalho dos professores, considerando o regime 

de trabalho e a experiência anterior ao ingresso. 

o processo diversificado de ingresso com pouca inserção por meio 

de concurso público torna vulnerável esse processo, pois as perspectivas 

de constituição de carreira profissional na docência são instáveis: dorme 

profissional liberal e acorda professor por um tempo incerto. Essas condi-

ções de ingresso como professor horista, sem perspectiva de estabilidade 

e progressão na carreira, agravam o quadro de incertezas e insegurança 

que marca a inserção na profissão de professor. É necessário reconhecer 

as intrínsecas relações entre as condições contextuais de cada institui-

ção (condições de trabalho, tipos de vínculo contratual, carga horária 

assumida pelo professor, acesso a processos de formação docente), os 

condicionantes pessoais e intersubjetivos e as formas como ocorrem os 

processos de inserção na docência universitária. 

Além disso, a falta de políticas públicas e institucionais que estabeleçam 

programas específicos de formação e apoio aos iniciantes, pouca atenção 

da pós-graduação à formação para a docência, uma pesquisa insuficiente 

sobre a iniciação profissional do professor na Educação superior, colocam 

em evidência que a condição de inserção do professor de Educação superior 

precisa urgentemente enfrentar esse quadro para a sua reversão. 
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isto se soma à insuficiência de dados sobre o processo de ingresso e 

sobre os professores da Educação superior no Brasil: não há indicações 

de número de docentes por anos de experiência no magistério, idade, 

número de disciplinas ministradas por professor, distribuição da carga 

horária dos professores, enfim, os dados são escassos dificultando a 

realização de estudos mais aprofundados. 

Este capítulo possibilitou indicar que as condições dos professores 

iniciantes no Educação superior são precárias nos aspectos relativos ao 

processo de ingresso e apoio, que, somados às condições de instabilidade 

da carreira docente e do pouco investimento em melhoria das condições 

de trabalho e infraestrutura das instituições, agravados pela desvaloriza-

ção profissional, apontam para a necessidade de realização de pesquisas, 

estudos e movimentos, reafirmando que a Educação superior expressa 

uma dívida social secular.

REFERÊNCIAS

AlMEiDA, Maria isabel de. Formação do Professor do Ensino Superior: desafios 
e políticas institucionais. são Paulo: Cortez, 2012. 

ANDRÉ, Marli. (2012). Políticas e programas de apoio aos professores iniciantes 
no Brasil. Cadernos de Pesquisa, 42 (145), 112-129.

BRAsil. Análise sobre a Expansão das Universidades Federais 2003 a 2012. 
(2012). (Relatório). Brasília, DF: Ministério da Educação. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=-
12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&itemid=30192>. 
Acesso em: 25 jul. 2018.

BRAsil. iNEP. Sinopse estatística da Educação Superior. 2007. Disponível 
em:  <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-edu-
cacao-superior>. Acesso em: 05 ago. 2018.

BRAsil. iNEP. Sinopse estatística da Educação Superior. 2016. Disponível 
em:  <http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-edu-
cacao-superior>. Acesso em: 06 ago. 2018.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=12386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior


CoNDiÇÕEs DE iNsERÇÃo PRoFissioNAl Do PRoFEssoR DA EDuCAÇÃo suPERioR 117

BRAsil. Ministério da Educação. instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais. TALIS – Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem: 
relatório nacional. Brasília: inep, 2014. Disponível em: <http://download.inep.
gov.br/ acoes_internacionais/pesquisa_talis/2013/talis2013_relatorio_brasil.
pdf>. Acesso em: 24 maio 2017.

CuNHA, Maria isabel da. os conceitos de espaço, lugar e território nos 
processos analíticos da formação de professores universitários. Educação, 
unisinos, v. 12, n. 3, 2008, p. 182-186.

FElDkERCHER, Nadiane; wiEBusCH, Andressa. o ingresso na docência: um 
estudo com pesquisadores-doutores que se tornaram professores universi-
tários. EDuCERE – CoNGREsso NACioNAl DE EDuCAÇÃo, Xiii. Anais... 
Curitiba, 2017. p. 6692-6705. Disponível em: <http://educere.bruc.com.br/
arquivo/pdf2017/26017_12808.pdf >. Acesso em: 15 ago. 2018.

FERNANDEs, R. F.; silVA, katia A. P. C. C.; MoHN NETo, C. R. Desenvolvimento 
profissional docente: conceituando o início da carreira. in: CoNGREso 
iNTERNACioNAl soBRE El PRoFEsoRADo PRiNCiPiANTE Y lA iNDuCCiÓN 
A lA DoCENCiA, V, 2016, santo Domingo (República Dominicana). Acervo 
Online: artigos do Congresso... Disponível em: <http://congressoprinc.com.
br/artigo?id_ artigo=663>. Acesso em: 10 ago. 2018.

HuBERMAN, Michael. o ciclo de vida profissional dos professores. in: NÖVoA, 
A. (org.) Vidas de professores. Porto/Portugal: Porto Ed., 1992. p. 31-52.

iMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a 
mudança e a incerteza. 7. ed. são Paulo: Cortez, 2009.

isAiA, silvia M. A.; BolZAN, Dóris V. Formação do professor no ensino superior: 
um processo que se aprende? Educação, v. 29, n. 2, p.121-133, uFsM, santa 
Maria, Rs, 2004. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reveducacao/
article/view/3845/2198>. Acesso em: 29 jul. 2015.

JoAquiM, Nathália de Fátima; VilAs BoAs, Ana Alice; CARRiERi, Alexandre 
de Pádua. Estágio docente: formação profissional, preparação para o en-
sino ou docência em caráter precário? Educ. Pesqui., são Paulo, v. 39, n. 
02, jun. 2013. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=s1517-97022013000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 
04 ago. 2018.

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/26017_12808.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/26017_12808.pdf


J oA N A PAu l i N Ro M A N ow s k i |  M A R i l i A M A Rq u E s M i R A118

liNHAREs, Martha Maria Prata; PiMENTA, Maria Alzira de Almeida; 
GoNÇAllo, Regina lima Andrade. Educação superior no Brasil: desafios 
e expectativas dos professores iniciantes. e-Curriculum, são Paulo, v. 15, n. 
3,  jul.   2017. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=s1809-38762017000300615&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  
01 ago.  2018.  

MARCElo GARCÍA. Carlos. Formação de professores: para uma mudança 
educativa. Porto/Portugal: Porto Ed., 1999.

MiRA, Marilia M. Inserção Profissional Docente: sistematização de princípio 
e indicadores para melhoria do processo. Curitiba, 2018. 246f. Tese (douto-
rado) – PuCPR, Curitiba, 2018. 

MIRA, Marilia M.; AKSENEN, Elizangela Z. Processos de inserção à docência 
nos Planos Municipais de Educação: um estudo exploratório. ANPED SUL, Xi, 
2016. Disponível em: <http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/
uploads/2015/11/EiXo6_MARiliA-MARquEs-MiRA-Elis%C3%82NGElA-
ZARPEloN-AksENEN.pdf>.  Acesso em: 18 ago. 2018.

MiRA, Marilia M.; RoMANowski, Joana P. Programas de inserção Profissional 
para Professores iniciantes: Revisão sistemática. Formação Docente, v. 7, p. 
85 - 98, 2015.

oliVEiRA, Tatiana P. de; CRuZ, Gisele Barreto da. inserção profissional docente 
no ensino superior. Arquivos analíticos de políticas educativas, v. 25, n. 78, 24 
jul. 2017. Disponível em: <http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/2887/1942>. 
Acesso em: 21 jul. 2018.

PACHANE, Graziela G. Formação Pedagógica de Pós-Graduandos para a 
atuação docente no Ensino superior: A experiência da unicamp. Educere et 
Educare. Revista de Educação, v. 2, n. 4, jul./dez. 2007, p. 219-233. Disponível 
em: <http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/
download/1666/1353>. Acesso em 18 ago. 2018.

PiMENTA; selma G.; ANAsTAsiou, lea das G. Docência no Ensino Superior. 
5. ed. são Paulo: Cortez, 2014.

RAMAlHo, Betânia; NuNEZ, izauro. A docência universitária face à demo-
cratização do acesso e à inclusão social: desafios para a formação, o ensino 
e a aprendizagem no âmbito da universidade pública. in: DiAs, Ana Maria i. 
et al. (org.). Desenvolvimento profissional docente na Educação Superior: 
entre redes e sentidos. Fortaleza: Edições uFC, 2009. p. 109 -128

http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/EIXO6_MARILIA-MARQUES-MIRA-ELIS%C3%82NGELA-ZARPELON-AKSENEN.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/EIXO6_MARILIA-MARQUES-MIRA-ELIS%C3%82NGELA-ZARPELON-AKSENEN.pdf
http://www.anpedsul2016.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2015/11/EIXO6_MARILIA-MARQUES-MIRA-ELIS%C3%82NGELA-ZARPELON-AKSENEN.pdf
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/download/1666/1353
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare/article/download/1666/1353


CoNDiÇÕEs DE iNsERÇÃo PRoFissioNAl Do PRoFEssoR DA EDuCAÇÃo suPERioR 119

RoMANowski, Joana. P.; MARTiNs, Pura. l. o.; ViEiRA, Débora. C. o.; PERoZA, 
Marilucia. A. R.; PilATTi, Paula. V. Formação de formadores na educação 
universitária: os programas de universidades da região do Brasil. EDuCERE – 
ENCoNTRo NACioNAl DE EDuCAÇÃo, Xii, Curitiba, 2015. p. 30491-30506. 
Disponível em: <http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19651_11654.
pdf>. Acesso em: 19 ago. 2018. 

RoMANowski, J. P.; MARTiNs, P. l. o. Desafios da Formação de Professores 
iniciantes. Páginas de Educación, v. 6, p. 83-96, 2013.

siGNoRElli, Glaucia. uma atualização da pesquisa brasileira sobre professores 
iniciantes no Brasil.  EDuCERE – CoNGREsso NACioNAl DE EDuCAÇÃo, 
Xii, Curitiba, 2015, p. 4415-4430. Disponível em: http:<//educere.bruc.com.
br/arquivo/pdf2015/17387_10974.pdf>. Acesso em 19 ago. 2018. 

silVA, Vera lúcia R. da.; CuNHA, Maria isabel da. Professores iniciantes 
na docência universitária: desafios no contexto da profissão. Congreprinci, 
2016. República Dominicana. Disponível em: <http://congressoprinc.com.br/
artigo?id_artigo=638>. Acesso em: 06 ago. 2018.

soAREs, sandra R. e CuNHA, Maria isabel da. Programa de Pós-Graduação 
em Educação; lugar de formação da docência universitária? Revista Brasileira 
de Pós-Graduação, v. 1, n. 14, p. 577-604, 2010.

souZA, karina silva M.; MARquEZAN, Fernanda F.; NuNEs, Janilze; BolZAN, 
Doris Pires Vargas; isAiA, silvia M. de A. A aprendizagem de ser professor em 
início de carreira. Revista Comunicações, v. 23, p. 41-63, 2016.

sTiVANiN, Neridiana F. Tornando-se professor universitário: os primeiros 
passos na docência. Pelotas, 2013, 215p. Tese (doutorado) – universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2013.

VAillANT, Denise, MARCElo GARCiA, Carlos. Ensinando a ensinar. As 
quatro etapas de uma aprendizagem. Curitiba: universidade Tecnológica 
Federal de Paraná, 2012.  

woNG, H. induction programmes that keep new teachers teaching and im-
proving. National Association of secondary school Principal, NASPP Bulletin, 
n. 88, p. 41-59, 2004.

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19651_11654.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19651_11654.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17387_10974.pdf
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/17387_10974.pdf
http://congressoprinc.com.br/artigo?id_artigo=638
http://congressoprinc.com.br/artigo?id_artigo=638
http://lattes.cnpq.br/3167841618840023
http://lattes.cnpq.br/3167841618840023




7 
DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: UM ESTUDO COM 

PROFESSORES INICIANTES 

Andressa Wiebusch

Doris P ires Vargas Bolzan

Nas últimas décadas, observamos a crescente expansão da Educação 

Superior, a partir das reformas educacionais que vêm ocorrendo e das 

políticas públicas vigentes que consideram a ordem política, econômica 

e pedagógica como estímulo à ampliação do acesso ao ensino e, conse-

quentemente, à expansão das Instituições de Educação Superior (IES).

Assim, evidenciamos a abertura de processos seletivos, concursos 

públicos e contratos para o atendimento dessa nova demanda. Com 

isso, temos a chegada de professores iniciantes no contexto universi-

tário, aqueles recém-titulados como doutores, que buscam a inserção 

no mundo do trabalho, independentemente de uma formação peda-

gógica compatível com o curso de licenciatura ou bacharelado para 

a qual se candidataram a ser docentes; muitos deles possuem pouca 

ou nenhuma experiência no campo profissional, apesar da titulação 

de doutor, exigência da legislação, para o ingresso por concurso, nas 

universidades públicas.

A legislação e as regulações institucionais preveem que a preparação 

do professor para atuação na Educação Superior se dê pela sua inserção 



A N d r E S S A W I Eb u S Ch |  d o r I S P I r E S VA rg A S b o l z A N122

em programas de pós-graduação stricto sensu. Contudo, esses cursos 

estão voltados à formação do pesquisador. A oferta de atividades for-

mativas para docência está restrita a estágios de docência, ofertados na 

pós-graduação como possibilidade de que o sujeito/pesquisador tenha 

algum tipo de experiência na graduação dentro do seu campo profissional. 

Todavia sabemos que a docência é uma atividade complexa e não há um 

preparo prévio para ser professor da Educação Superior. As ações, em 

geral, são esparsas e dependem de a instituição acolher seus profissionais 

e acompanhá-los, especialmente na fase de iniciação. 

Portanto, neste texto, apresentamos um estudo com professores 

iniciantes universitários de uma instituição de ensino superior pública, 

no interior do rio grande do Sul, brasil, que compartilharam suas expe-

riências e significações acerca da profissão docente, contribuindo para a 

compreensão dos processos de aprender a ser professor nesse contexto. 

o início da profissão docente é um período da carreira universitária 

repleto de tensões, de ajustes, de desequilíbrios, de adequações, em vir-

tude de insegurança dos estudantes frente às demandas das disciplinas, à 

falta de domínio de conteúdo do campo do ofício primário, às fragilidades 

sobre o conhecimento pedagógico, à necessidade de contemplar/ofertar 

os conteúdos previstos na ementa das disciplinas dos cursos, à preocu-

pação com a organização do trabalho pedagógico e ao desenvolvimento 

das práticas, além das expectativas e das conquistas acerca das vivências 

no contexto universitário. 

de acordo com zabalza (2004), pensamos a docência como o tra-

balho do professor voltado ao ensino. Posto isso, é possível inferirmos 

que, enquanto os programas de pós-graduação não assumirem prepa-

ração para a docência, vamos continuar com professores pesquisadores 

que possuem conhecimentos técnicos, conhecimentos específicos do 

ofício primário, muitas vezes relacionados às temáticas de investiga-

ção que realizaram durante a formação, mas não são suficientes para 

atender às demandas que decorrem do ingresso na carreira docente 

na Educação Superior.  
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desse modo, é importante compreendermos como os professores 

produzem sentido acerca da docência e quais os processos de significa-

ção sobre o ser professor. Nessa direção, os estudos de bolzan (2014) 

indicam que a produção de sentido se refere ao modo como é atribuído 

valor sobre os elementos que constituem a docência (sentido e significado 

social e cultural), ou seja, o que é importante e necessário no processo 

de aprender a ser professor.

Tecendo a pesquisa 

Neste recorte, apresentaremos achados de uma pesquisa qualitativa, 

a partir da abordagem narrativa sociocultural; essa definição foi cunhada 

por bolzan (2001) a partir de estudos vygotskianos e bakhtinianos. os 

sujeitos do estudo foram seis professores iniciantes de uma universidade 

pública, que atuam em cursos de graduação, com os quais realizamos en-

trevistas semiestruturadas. Essas entrevistas foram elaboradas mediante 

um roteiro de perguntas prévias, assentado em um conjunto de tópicos 

guia, que foram direcionados a iniciação à docência e à aprendizagem de 

ser professor na Educação Superior.

Nesse sentido, a entrevista não é apenas uma sequência de pergun-

tas e respostas, mas uma relação dialógica, em que se estabelece um 

diálogo entre o sujeito/colaborador do estudo e o pesquisador, a partir 

da interlocução entre ambos. As entrevistas constituíram-se como um 

momento de reflexão sobre a iniciação à docência na Educação Superior, 

permitindo-nos compreender como os professores iniciantes foram se 

constituindo como professores universitários.

Para o processo de interpretação dos achados, organizamos as nar-

rativas com base nos tópicos guias, destacando as perguntas feitas e as 

respostas apresentadas pelos sujeitos. Após a compreensão dos sentidos 

e dos significados das narrativas, buscamos identificar elementos que 

são recorrentes no início da profissão docente. Esta organização foi a 
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chave para compreendermos quais os caminhos percorridos por esses 

professores, seus desafios e enfrentamentos para se desenvolverem 

profissionalmente. 

Assim, emergiu a categoria central do estudo “a aprendizagem docente 

do professor iniciante universitário”, que é constituída por um conjunto 

de elementos: o ingresso na carreira docente, a inserção no contexto 

universitário, os processos formativos, a aprendizagem de ser professor, 

as trajetórias pessoais e profissionais, as experiências formativas e os 

enfrentamentos da profissão. A aprendizagem docente caracteriza-se 

por um processo contínuo que envolve as trajetórias pessoal e profissio-

nal, permeadas pelas demandas da instituição na qual o professor está 

inserido (bolzAN, 2014). 

Compreendemos, desse modo, que se tornar professor é um processo 

sistemático, que exige reflexão sobre a aprendizagem, que envolve a 

formação inicial e prossegue na formação continuada, deixando eviden-

te a condição de inacabamento, que o professor vivencia. o processo 

de aprender a docência caracteriza-se pelo reconhecimento de uma 

aprendizagem permanente. A busca pela profissionalização docente 

acontece à medida que esse professor ingressa na carreira. E é na inicia-

ção à docência que o professor vai se produzindo, a partir das relações 

intrapessoais e interpessoais, no contexto universitário. Á medida que 

o professor compreende os percursos adotados para se desenvolver 

na profissão, ele vai consolidando modos de atuação capazes de lhe 

assegurar com êxito nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão nas quais se envolve. 
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Figura 1. Elementos que estão implicados no processo de aprendizagem 
docente de professores iniciantes.
Fonte: elaborada pelas autoras a partir dos achados do estudo realizado com 
professores iniciantes.

A figura 1 expressa a categoria “Aprendizagem docente do profes-

sor iniciante universitário”, que se desdobra nas seguintes dimensões: 

processos formativos, que se caracteriza pelos caminhos escolhidos na 

formação inicial até a chegada à carreira docente, os percursos pessoais 

e profissionais, a formação do professor;  trabalho pedagógico,  que é 

constituído por elementos que direcionam a organização da atividade 

docente, denominados como: o planejamento e a organização da aula, a 

matriz curricular e as ementas das disciplinas; a dinâmica pedagógica; as 

exigências de uma aula teórica e de uma aula prática; o processo avaliativo 

e as redes de apoio pedagógico; a dinâmica institucional organiza-se a 

partir das demandas da instituição, constituindo-se pelas atividades de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, ratificando os princípios da univer-
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sidade; o “quadripé” universitário expressa os desafios que o professor 

iniciante precisa enfrentar. Esse conjunto de atividades desestabiliza o 

professor que tem majoritariamente atividades de ensino para atender, 

quando seu foco formativo foi a pesquisa. Então rapidamente ele neces-

sita reorganizar-se para se preparar e atender aos desafios da profissão, 

uma vez que a falta de formação pedagógica é uma realidade na iniciação 

docente na Educação Superior. 

Nessa direção, observamos que a assessoria pedagógica emerge como 

uma alternativa de apoio para os professores iniciantes; essa assessoria 

direciona-se a atividades formativas, ações de acompanhamento do 

planejamento e das estratégias de ensino utilizadas, tornando-se um 

suporte importante nessa iniciação à docência. Para lucarelli (2000), a 

assessoria pedagógica universitária emerge como uma forma de esta-

belecer um suporte ao professor, a fim de que ele seja capaz de articular 

as demandas institucionais, as necessidades das atividades docentes e o 

interesse dos estudantes que irão formar ou participar da formação; a 

assessoria pedagógica é uma forma de contribuição para que o professor 

se qualifique, tornando o trabalho pedagógico no ensino superior mais 

eficiente e exitoso. Além disso, as orientações decorrentes dessa asses-

soria propiciam apoio para a compressão dos processos de ensino e de 

aprendizagem, além de favorecer o acompanhamento dos estudantes 

universitários, colaborando com instruções acerca da avaliação.

Nessa perspectiva, referimos que a universidade pesquisada criou, em 

2016, as unidades de Apoio Pedagógico (uAP)1, que visam desenvolver 

ações e atividades de acompanhamento, planejamento e supervisão dos 

processos de ensino e de aprendizagem dos docentes e discentes envol-

vidos nos espaços acadêmicos da graduação e pós-graduação. Além disso, 

as atribuições das uAPs são: apoiar a estruturação, a implantação e a ava-

1  Para cada Centro onde estão lotados os cursos de graduação e pós-graduação, tem uma 
unidades de Apoio Pedagógico (uAP). As informações sobre as uAP foram encontradas no site 
da internet da universidade, disponível em: <http://www.ct.ufsm.br/index.php/institucional/
unidade-de-apoio-pedagogico>. Acesso em: 26 ago. 2018.
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liação das matrizes curriculares dos cursos; colaborar no desenvolvimento 

dos projetos de ensino, pesquisa e extensão; contribuir para integração 

entre os cursos de graduação e pós-graduação no âmbito dos Centros ou 

unidades acadêmicas; desenvolver orientação didático-pedagógica aos 

docentes e aos discentes; orientar a utilização de metodologias, estra-

tégias, técnicas e recursos nos processos de ensino e de aprendizagem; 

fomentar a interdisciplinaridade nas ações de formação acadêmica e os 

procedimentos de avaliação do desempenho acadêmico. 

Nesse sentido, observamos que o processo de inserção do professor 

iniciante na Educação Superior não pode prescindir de acompanhamento 

e de orientação, pois compreendemos que é na iniciação à docência que a 

aprendizagem docente se produz e é por meio desse processo de aprender 

que o desenvolvimento profissional se estabelece.

Aprendizagem docente: como o professor iniciante aprende 
a docência?

o modo como cada professor aprende à docência e vive a profissão é 

único e singular. dessa forma, o ponto de partida deste estudo pauta-se 

na compreensão de que a docência se caracteriza por aprendizagens que 

são consolidadas ao longo do desenvolvimento profissional docente. Tal 

processo começa na formação inicial e permeia toda a carreira profissio-

nal. Conforme Marcelo garcia (2010), nos primeiros anos da docência, os 

professores realizaram a transição de estudantes para docentes, ou seja, 

os professores iniciantes se constituem a partir das vivências formativas, 

de modelos e exemplos de professores que tiveram ao longo da forma-

ção, tanto na graduação, como na pós-graduação. Porém, isso se dá de 

forma invertida, o lugar é o mesmo, a universidade, mas o que mudou foi 

o tempo e o papel que assume, antes de estudante, agora de professor, 

ou seja, a função que agora desempenham. 
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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). Para oliveira (2009, p. 1), a sime-

tria invertida quer dizer que “o fato do futuro professor ser preparado em 

um lugar similar ao que irá atuar, demanda que haja coerência entre o que 

é experienciado como estudante durante a formação e o que se espera 

de sua prática como docente”. o desafio é a passagem do professor se 

perceber como ex-estudante da universidade e ver-se como professor na 

instituição (PIMENTA; ANASTASIou, 2014), 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).

Tendo em vista a formação técnica dos sujeitos da pesquisa, pode-

mos 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 os professores iniciantes 

vivenciaram como estudantes, na universidade, fazem com que eles te-

nham uma reflexão a respeito da sua atuação docente, o que implica na 

simetria invertida às avessas, que é quando o professor não reproduz as 

experiências negativas que ele vivenciou como estudante, pois realizou 

uma reflexão sobre as situações vivenciadas e, a partir disso, teve uma 

nova ação, ser um professor diferente.
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desse modo, as narrativas que seguem expressam os primeiros passos 

na docência universitária:

Tento não emitir aqueles comportamentos que não gostava nos meus 

professores, então os professores bons utilizei como exemplo, os pro-

fessores ruins, tomei como exemplo também pelo menos do que não 

fazer (Professor Luís). 

O meu estilo de aula é mais voltado para pós-graduação, porque jus-

tamente é esse o referencial da minha experiência, como estudante 

(Professor João). 

Estas narrativas permitem-nos compreender que os professores, ao 

expressarem os aspectos negativos que foram vivenciados como estu-

dantes, destacam que, ao terem oportunidade de refletir sobre a atuação 

na Educação Superior, decidem por não reproduzir ou se espelharem nas 

experiências como estudantes, evitando “emitir/reproduzir” aquelas ex-

periências cujas lembranças não foram positivas e que não possibilitaram 

que aprendessem na sala de aula. Sendo assim, os professores iniciantes 

tiveram significações em relação à profissão docente, a partir de experi-

ências como estudantes que lhes permitiram avaliar e refletir sobre sua 

atuação no Ensino Superior, sobretudo, no que diz respeito à tomada 

de decisão acerca dos caminhos mais produtivos para uma aula exitosa.

Nesse sentido, podemos afirmar que a aprendizagem da docência 

caracteriza-se como um processo que se organiza durante a vida profis-

sional, exigindo que os professores compreendam os processos formativos 

vivenciados, tornando-os potencializadores de uma aprendizagem que 

não se esgota, mas se multiplica e amplia ao longo da atividade docente, 

revelando a necessária busca pela formação permanente (bolzAN, 2010). 

Para esse processo, não existe uma receita ou uma maneira de aprender 

a profissão, o que se tem são possibilidades para a consecução desse 
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aprender (ISAIA; bolzAN, 2004). o tecer desses caminhos é evidenciado 

nas narrativas que seguem:

Quando a gente entra na carreira docente a gente sente prazer em 

ensinar aos estudantes e a gente percebe que eles estão aprendendo. 

Para mim, o ensino é o principal na carreira docente e o ensinar o estu-

dante é fundamental, fazer com que eles aprendam. O aprender é todo 

dia, aprendemos uma coisa nova com os estudantes, com os colegas, 

com a vivência na carreira docente, e buscando conhecimentos novos 

a gente vai sempre aprendendo. Não temos uma atividade monótona, 

a gente sempre tem coisas novas, sempre está evoluindo, aprendendo 

coisas a mais (Professor Tiago).

O aprender depende de cada um, é muito particular, não sei se existe 

uma maneira do professor ensinar todo mundo. É um trabalho com-

partilhado entre o estudante e o professor. Então, me vejo como um 

facilitador do aprendizado. Dentro da sala de aula, a dinâmica é essa, 

é uma troca, estou aprendendo, provavelmente, muito mais que os 

meus estudantes neste semestre (Professor Augusto).

Esses docentes destacaram que aprendem nas situações de ensino 

que desenvolvem concomitantemente com os estudantes; a sua função 

é mediar as experiências, colocando-se como suporte ou andaime2. 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 essa ideia ao enfatizarem que “apren-

2  Suporte ou andaime: se caracteriza como as condições de sujeitos “mais capazes” ou com 
vivências prévias ao tema em estudo. Em geral, aquele sujeito que já tem um conhecimento 
sobre os conteúdos em foco poderá colaborar de forma direta com aqueles que ainda não 
possuem nenhuma experiência ou conhecimento sobre o que está sendo proposto como tema 
de aprendizagem. Essa função de estimulo auxiliar, suporte ou andaime é muito importante na 
mediação pedagógica que o professor irá realizar. Vale referir que essa função costuma circular 
entre os sujeitos nos processos de ensinar e aprender (bolzAN, 2014).



d o CÊN CI A u N I V Er S ITÁ r I A :  u M E S T u d o Co M Pro F E S S o r E S I N I CI A NTE S 131

demos 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”. 

o processo de desenvolvimento profissional docente está sendo 

construído ao longo da trajetória pessoal e profissional, na qual a univer-

sidade constitui-se como um lugar formativo à medida que os docentes 

vão adquirindo experiências nesse contexto. Nessa direção, conside-

ramos também a experiência como mobilizadora da aprendizagem do 

ser professor, elemento importante dessa dimensão formativa. Nesse 

viés, compreendemos que essa aprendizagem está direcionada aos 

seus processos formativos, às experiências pessoais e profissionais dos 

sujeitos, a cada disciplina e turma que trabalham e às diversas atividades 

que os professores iniciantes desenvolvem na universidade. de acordo 

com Isaia (2006), a aprendizagem docente implica na apropriação de 

conhecimentos, de saberes e de fazeres que estão vinculados à atividade 

docente. Ao questionarmos os professores sobre a aprendizagem de ser 

professor, eles destacaram que:

As experiências de um semestre para o outro me ajudam, principal-

mente no conteúdo, imaginei inicialmente que uma metodologia de 

ensino fosse melhor para um determinado conteúdo e depois percebi 

que não, que talvez fosse melhor fazer de outra forma. Em relação aos 

conteúdos, mudei algumas estratégias de ensino, porque percebi que 

o estudante aprende mais, se eu utilizar outra metodologia de ensino 

e também avaliações, como avaliar determinado conteúdo, isso evolui 

de um semestre para o outro (Professor Pedro).

O aprender a ser professor é na “marra”. Tem que cumprir essa ementa 

e te vira! Nessa aprendizagem está constituído, a experiência, se hou-

ver a continuidade entre a disciplina, a minha tranquilidade para dar 

aula é muito maior. Se comparar as duas disciplinas que mantive no 

semestre anterior para este a qualidade aumentou, ainda tenho coisas 
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para melhorar e estou observando, inclusive, a minha facilidade em 

ministrar o conteúdo (Professor Fernando).

A minha aprendizagem foi mais na experiência mesmo, lidando com 

situações adversas. No início a gente não tem experiência nenhuma 

da docência/de docente, não sabe como lidar com algumas situações, 

até na teoria também, a gente não tem o preparo inicial de como res-

ponder, como administrar uma situação dentro da sala de aula e vou 

aprendendo ao longo do tempo. A gente vai aprendendo e, com o passar 

do tempo vai ficando mais preparado (Professor Tiago).

os docentes enfatizaram que a aprendizagem de ser professor consti-

tuiu-se com base nas vivências docentes e com as experiências após cada 

semestre de aulas. Para esses professores que são iniciantes na profissão, 

os desafios e os enfrentamentos têm potencializado essa aprendizagem, 

bem como a produção de sentido na e da docência, contemplando as 

singularidades dos processos de aprender e de ensinar (bolzAN, 2014), 

caracterizando a complexidade da profissão e reconhecendo que ela 

abrange um processo contínuo de aprendizagem. 

Sendo assim, a formação docente implica a autoformação, heterofor-

mação e interformação amplamente discutida por Marcelo garcia (1999); 

Vaillant e Marcelo garcia (2012). Estes elementos são potencializadores 

da aprendizagem de ser professor. A autoformação caracteriza-se pela 

busca pessoal de experiências formativas, tendo como pano de fundo a 

incompletude e o inacabamento do professor; tal processo pressupõe 

autonomia docente. A heteroformação envolve a perspectiva de uma 

formação de fora para dentro, de modo que, o professor torna-se um 

receptor, muitas vezes, passivo de informações que lhe são ofertadas; 

como o envolvimento não é voluntário, em geral, o docente não usufrui 

dessa experiência com o mesmo envolvimento que o faz quando busca 

por si autoformação. A interformação, por sua vez, configura-se como 

uma ação formativa que permite ao professor aprender por meio do com-
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partilhamento entre colegas, bem como exige uma atitude colaborativa 

entre pares (MArCElo gArCIA, 1999).  

os estudos de bolzan (2014, 2015, 2016) evidenciam que as ações 

autoformativas, heteroformativas e interformativas são elementos que 

permeiam a cultura universitária, porque estão relacionados à trajetória 

formativa e à profissão em contexto, potencializando a produção de 

sentido da e na docência. Além disso, a formação docente também é 

responsabilidade institucional; logo, é necessário que a instituição pro-

mova ações formativas e/ou oferte oportunidades de acompanhamento 

pedagógico, de assessoria didático-pedagógica para os profissionais 

que atuam na universidade, de modo a favorecer sua inserção nas 

atividades docentes.

Como o professor iniciante aprende a ensinar?

o professor iniciante, ao ingressar na universidade, nem sempre sabe 

como ensinar e percebe as carências formativas vinculadas às concepções 

de ensino e de aprendizagem e à construção do conhecimento que cons-

tituiu como estudante. logo, precisamos compreender a docência para 

além do domínio do conhecimento científico ou do domínio do conteúdo 

a ensinar; é essencial romper com a ideia de que para ensinar basta saber 

o conteúdo do campo do ofício primário. As estratégias de ensino que 

os professores iniciantes desenvolvem na sala de aula estão alicerçadas 

nas vivências e nas concepções teórico-práticas que produzem, quando 

organizam o trabalho pedagógico.

Por mais que o professor responsável pelo componente curricular seja 

o mesmo em cada semestre/ano letivo, cada oferta é única, bem como a 

organização do trabalho pedagógico a ser desenvolvido. A cada semestre 

a mesma oferta tem novos estudantes; eles, por sua vez, possuem expec-

tativas diferentes; portanto, o modo como cada professor organiza seu 

trabalho pedagógico e como dinamiza os conteúdos nas aulas influenciará 

no processo de aprendizagem desses estudantes. É importante considerar 
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que nem sempre os professores dominam os componentes curriculares a 

serem ministrados, e isso exige que assumam o papel de ensinantes e de 

aprendentes nesse processo. os professores, ao lidarem com os desafios 

do trabalho docente, manifestam a preocupação com a apropriação dos 

conhecimentos a serem ensinados:

O grande desafio era aprender o conteúdo antes de lecionar, porque me 

deparei com disciplina que não tinha conhecimento. Primeiro tinha que 

entender, para que pudesse passar para um material em uma linguagem 

acessível e objetiva, para então apresentar para os estudantes. Quando 

tinha uma aula amanhã de manhã e começava a preparar a aula hoje, 

tinha muito medo de não conseguir compreender o conteúdo a tempo 

de ensinar e aconteceu algumas vezes. No outro semestre, consegui 

compreender realmente o conteúdo e explicar melhor (Professor Luís).

O ideal é que o professor saiba o que ele vai dar em aula e muito mais 

sobre aquele assunto. É com conhecimentos extras que tu preenches 

aqueles espaços vazios da aula, só que o meu conhecimento extra é 

limitado. Mas estudo um pouco mais, para trazer algo mais interessante 

(Professor Augusto).

Em suas narrativas, os docentes demonstraram a importância de 

aprender o conteúdo antes de ensinar, além da necessidade de estudar 

para compreender os conhecimentos que serão ensinados aos estudan-

tes, sendo a atividade docente de estudo3 um elemento essencial para a 

aprendizagem da docência. (ISAIA, 2006). 

3 Atividade docente de Estudo: mecanismo complexo utilizado para acionar o processo de 
aprender a ser professor. Envolve tanto os procedimentos gerais de ação, os quais se voltam 
para as ações e operações inerentes à atividade educativa, quanto às estratégias mentais 
necessárias à incorporação e recombinação das experiências e conhecimentos próprios a essa 
área de atuação. os procedimentos e as estratégias estão vinculados ao domínio específico de 
formação de cada professor e ao campo para o qual forma. (dAVIdoV, 1988; ISAIA, 2004) Notas: 
esta atividade pode ser compreendida a partir de três momentos interligados. No primeiro, o 
docente tem que compreender a tarefa educativa a ser realizada; no segundo, saber quais 
as ações e operações necessárias para efetivá-la e, por último, autorregular a própria tarefa, 



d o CÊN CI A u N I V Er S ITÁ r I A :  u M E S T u d o Co M Pro F E S S o r E S I N I CI A NTE S 135

Além do conhecimento específico do conteúdo, (que se refere ao 

ofício primário-campo de conhecimento para o qual o docente se dirige), é 

necessário que o professor tenha o conhecimento pedagógico, colocando 

em ação diferentes estratégias de ensino e utilizando novas abordagens 

metodológicas, como forma de potencializar as práticas pedagógicas e 

de qualificar o processo de aprendizagem dos estudantes. Nesse contexto, 

a organização do trabalho pedagógico tem como base as experiências 

vividas pelo sujeito, o que reflete nos desafios e nos enfrentamentos 

dessa produção didática.

Nas palavras dos professores, um dos desafios é tornar as aulas di-

nâmicas, despertando o interesse dos estudantes:

O desafio maior é tornar a aula atrativa para o estudante, fixar mais a 

atenção dele. A minha preocupação desde o início é dar uma boa aula, 

que o estudante se interesse pela aula (Professor Pedro).

O desafio que acabei simplesmente ignorando foi como tornar a aula 

mais interessante para o estudante, isso simplesmente não sei como 

fazer e acabei deixando de lado, me comprometi só com o conteúdo. O 

que eu acho que é uma dificuldade, isso vale para qualquer professor 

mesmo professor experiente é esta, como tornar aquilo interessante 

para o estudante, não posso dar a mesma aula que eu dava há trinta 

anos. O desafio agora, entre outros, é tentar tornar as aulas mais 

interessantes (Professor Augusto).

Nessas narrativas, identificamos a angústia dos docentes em rela-

ção aos processos pedagógicos a serem adotados para tornar as aulas 

mais atrativas. É natural para um professor iniciante essa preocupação, 

contudo não podemos perder de vista a necessidade de que ele busque 

compreender os modos de ensinar e de aprender mais interativos. Essa 

ou seja, poder refazer caminhos, na medida em que avalia o alcance e a eficácia da atividade 
desenvolvida. (ISAIA, 2006, p. 377)
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busca por práticas mais dinâmicas depende muito do docente e do seu 

perfil profissional. Além disso, a universidade precisa ofertar espaços para 

discussões sobre as metodologias de ensino, visando o compartilhamen-

to de práticas docente exitosas, para que os professores iniciantes e os 

professores experientes possam se apoiar mutuamente. Acreditamos 

que a atividade docente na Educação Superior precisa ser colaborativa 

e não solitária.

Ensino, pesquisa, extensão e gestão: desafios ao professor 
iniciante

Além do desafio da docência, o professor da Educação Superior preci-

sará atender aos princípios da universidade, que contemplam a indissocia-

bilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. ressaltamos 

que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, enfatiza que as 

universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão e a ldb, lei nº 9394/96, reforça a importância da 

articulação entre essas três esferas. 

Na universidade, há reiteradas ações que indicam tal processo como 

indissociável, configurando o necessário envolvimento do professor. 

Porém, o professor iniciante, ao chegar à universidade, precisa dedicar-

-se ao ensino de graduação, prioritariamente. As narrativas que seguem 

explicitam essa circunstância:

No primeiro semestre de profissão, a minha produção caiu vertigino-

samente, porque tenho que preparar aula e isso toma tempo, esse é o 

tempo que você estaria trabalhando em um laboratório, orientando 

estudante. Quando a gente ingressa não tem estudantes de mestrado 

ou doutorado, se quero produzir, tenho que escrever meu próprio artigo, 

se não, minha produção cai (Professor Luís).

O dilema do professor universitário é: enquanto as agências de fomento 

cada vez mais exigem que o professor seja um pesquisador, que tenha 
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produção científica, mas temos muita carga horária de ensino, e o 

desejável ainda seria que fizéssemos extensão. O professor que atua 

em ensino, pesquisa e extensão tem que se dividir, além de atuar em 

funções administrativas, o que é um grande complicador. O professor 

iniciante na universidade tem uma carga horária em geral maior do 

que os outros professores mais experientes e precisa pesquisar se tem 

pretensão de atuar na pós-graduação, mas atuar com ensino e pesquisa, 

não é fácil (Professor João).

observamos que dar conta de todas as demandas desse quadripé 

- ensino, pesquisa, extensão, e também gestão, requer o envolvimento 

do docente para além do tempo disponibilizado de 40 horas semanais. 

As narrativas também enfatizam que os professores iniciantes não estão 

conseguindo aliar o ensino com a pesquisa e a extensão, em virtude de 

fatores como: a falta de tempo, em função da prioridade às atividades 

de ensino, a necessidade de preparar as aulas, além de ter que ministrar 

um número maior de componentes curriculares, com uma alta carga 

horária, por ser um “novato” na universidade. Então, a atuação docente 

acaba sendo ainda mais complexa, pois eles precisam desempenhar di-

ferentes funções no contexto universitário dentro de um tempo/espaço 

que precisa ser distribuído equitativamente, o que, em geral, não ocorre. 

Sabemos que a prioridade é o ensino na graduação com uma carga de 

até 20 horas semanais, as outras 20 horas devem ser distribuídas entre 

pesquisa e extensão. Nesse sentido, as atividades da pós-graduação nem 

sempre são distribuídas dentro da carga horária do ensino e da pesquisa de 

forma equitativa, fazendo com que o professor acumule mais atividades 

do que o tempo que teria disponível para realizá-las.

Como a profissão docente na universidade é algo novo para o professor 

iniciante é necessário que ele busque conhecer as dinâmicas institucionais 

e a cultura acadêmica, a fim de compreender a dinâmica organizacional 

que a instituição adota. Portanto, a inserção no contexto universitário 

exige, por parte do professor, uma apropriação paulatina acerca dos 
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modos de funcionamento e organização das unidades que compõem o 

lócus de sua atuação. logo é essencial que ele tenha algum tipo de apoio 

e de acompanhamento, o que raramente ocorre.

Sendo assim, o professor iniciante vive muitas angústias na carreira, 

vislumbrando a complexidade de ser docente em uma IES e a necessida-

de de atender às demandas que são cotidianas, o que torna o trabalho 

docente, muitas vezes, desgastante. 

de acordo com as narrativas dos professores, fazer com que se man-

tenha a indissociabilidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

é praticamente impossível. Entretanto, observamos que há empenho em 

conciliar esse desafio na atuação.

No início, estava com três disciplinas e, como assumi a chefia, admi-

nistro as disciplinas, então diminui a minha carga horária devido ao 

trabalho administrativo. O foco principal é o ensino, então a pesquisa 

vem em segundo plano e a extensão. Ao ter diminuído uma disciplina, 

estou conseguindo me dedicar um pouco mais à pesquisa, à exten-

são e à atividade administrativa. Embora o tempo seja curto, estou 

conseguindo administrar bem esse tempo e atuar nas três atividades 

(Professor Tiago).

Reduzi bastante meu ritmo de pesquisa depois que iniciei à docência, 

principalmente agora por ter um cargo administrativo que é de sub-

coordenador, acabo me envolvendo em questões administrativas que 

tiram tempo da pesquisa e me envolvendo em dar uma aula melhor, 

em montar uma aula mais atraente para o estudante. Procuro fazer 

minhas aulas mais atrativas, acabo perdendo mais tempo com isso 

e pesquisando menos. Não atuo na pós-graduação, justamente por 

não ter a pontuação necessária para entrar no programa (Professor 

Pedro).

Compreendemos que esses professores, mesmo tendo a docência 

como foco, estão buscando articular as atribuições previstas no qua-
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dripé universitário, enfocando o desafio lançado ao assumir demandas 

administrativas. Sendo assim, o docente é ainda responsável pela gestão 

do sistema de ensino e tem como atribuição a gestão pedagógica, o que 

envolve refletir sobre os processos de aprendizagem (lÜCK, 2014). os 

professores iniciantes começam seu trabalho ao ingressarem na unidade 

acadêmica para qual fizeram concurso, assumindo as atividades de ensino, 

e vão se inserindo em múltiplas atividades da rotina universitária, e assim 

que possível são envolvidos nas funções de gestão.

Além da docência, as IES almejam que os docentes busquem atuar 

na pesquisa, na extensão, em cargos de gestão, coordenação de cursos, 

vice-coordenação, comissões, participação em colegiados de curso, em 

comitês de reformulação de curso, nos cursos de formação continua-

da, entre tantas atividades que compõem o cotidiano da universidade. 

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

cada vez mais complexo seu exercício profissional” (zAbAlzA, 2004, p. 

109). Nesse sentido, um professor destaca que:

As principais mudanças que senti com o tempo foram a confiança em 

sala de aula, dos colegas e gradativamente mais responsabilidades. 

Como chefia de departamento, em alguns períodos de tempo, tenho 

que lidar com as questões administrativas. Faço parte do colegiado 

de cursos de graduação e de Pós-Graduação, que são atividades im-

portantes para conhecer os trâmites da universidade, só que as coisas 

vieram um pouco rápido demais (Professor Luís).

Em virtude das diferentes demandas institucionais que os professores 

iniciantes estão assumindo, no ensino, nos cursos e nos departamentos, 

tornam-se cada vez mais complexas as demandas do trabalho docente. 

Com esse cenário, é desafiadora a adaptação do professor iniciante no 

contexto universitário; as exigências e os enfrentamentos que o professor 

vivencia na Educação Superior ultrapassam as dimensões do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão. Contudo ele precisa sobreviver na 
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carreira e, para tanto, precisa buscar por si só caminhos para se inserir 

exitosamente na nova realidade.

Apontamentos finais

o estudo desenvolvido permitiu-nos evidenciar a multiplicidade 

de elementos que compõem o processo de aprender a ser professor, as 

demandas da docência e a complexidade da profissão. Ao ingressarem 

na Educação Superior, os docentes deparam-se com diferentes desafios 

que abarcam o trabalho na universidade, os cursos, as disciplinas para 

ministrar, a excessiva carga horária, além das demandas e exigências para 

cumprir com as funções docentes decorrentes da carreira docente. Estes 

elementos compõem a dinâmica institucional, deixando clara a amplitude 

do trabalho do professor.

Compreendemos que a falta de conhecimento sobre a dinâmica ins-

titucional e pedagógica pode imobilizar o professor e não lhe dar a devida 

medida para se movimentar na organização do trabalho pedagógico. Em 

relação à dinâmica pedagógica, os professores destacaram que enfrenta-

ram diversos desafios como: a falta de preparação para a docência, como 

reflexo da formação direcionada majoritariamente à pesquisa, o que 

consequentemente repercutiu na dificuldade com o planejamento das 

aulas; a diversidade de conteúdos previstos nas ementas que precisaram 

apropriar-se para planejar o trabalho voltado ao ensino dos componentes 

curriculares; a organização do trabalho pedagógico implicou na necessidade 

de revisão, de compreensão e de construção de novos conhecimentos, além 

de refletir no modo de ensinar. Ao relatarem como ensinam, os professores 

enfatizaram que não sabiam a melhor forma de fazê-lo e foi com base na 

imitação ou negação de modelos que vivenciaram quando eram estudantes 

que foram sendo tecidos os modos de organização da aula e mesmo de 

outras atividades decorrentes do ensino. 
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Também evidenciamos que o professor, ao assumir cargos de gestão, 

tem como dilema inicial conseguir articular o tripé universitário: ensino, 

pesquisa e extensão. Somente assumindo a atividade de gestão, é que o 

professor iniciante pode desincumbir-se das excessivas cargas horárias 

no ensino, equilibrando a atividade de pesquisa e de extensão.

os professores manifestaram a fragilidade para se organizarem pe-

dagogicamente e conseguirem dar conta da sua inserção nas atividades 

do quadripé, evidenciando o quanto é necessário respaldo institucional 

para conseguir fazer essa articulação, pois o seu compromisso prioritário 

na universidade é o ensino. Mesmo os professores iniciantes demons-

trando desconhecimento da dinâmica institucional, à medida que eles 

vão se inserindo no contexto universitário, vão começando a organizar 

o tempo/espaço que possuem para atenderem às demandas da pesquisa, 

da extensão e da gestão. 

observamos que o modo como a universidade está estruturada difi-

culta que o professor iniciante faça um trabalho compartilhado, pois não 

há tempo e espaço previsto para isso; a atuação docente é solitária, em 

virtude de que a universidade está organizada por departamentos e isso 

pode não dar a exata visão do que seja lidar com a diversidade de estu-

dantes nos diferentes cursos; a oportunidade de atender vários cursos ao 

mesmo tempo pode favorecer que o professor iniciante entenda algumas 

rotinas da universidade, mas ao mesmo tempo o impede de conhecer a 

fundo o espaço formativo para o qual se dirige, em função da diversida-

de de características que os campos profissionais possuem. A dinâmica 

institucional corrobora, em grande medida, um trabalho solitário e sem 

investimento na realidade de cada curso, o professor trabalha para si e 

para o estudante, sem ter a compreensão no âmbito macro da universi-

dade, ainda que no discurso afirme que precisa conhecer cada unidade 

da instituição. o que nos faz refletir sobre qual o papel do professor da 

Educação Superior, considerando a dinâmica organizacional e a própria 

gestão da universidade.
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Assim, novas indagações se impõem: além das atividades de ensino, 

qual a preparação necessária para o professor desempenhar as múltiplas 

funções que lhe são atribuídas na Educação Superior? A aprendizagem 

docente é um desafio para as IES, perguntamos, então: as instituições 

possuem programas capazes de dar o suporte necessário ao professor 

iniciante? Como um professor sem formação pedagógica e sem conhe-

cimento da gestão institucional irá desempenhar todas as atividades que 

lhe são atribuídas? 

Nesse sentido, identificamos a necessidade de reorganização dos profes-

sores diante dos enfrentamentos cotidianos da profissão, cabe-lhes buscar 

meios para superar os desafios que vão surgindo no campo de atuação pro-

fissional e trilhar seus próprios caminhos na universidade. ressaltamos ainda 

que a instituição de Ensino Superior precisa ter o compromisso da oferta de 

qualificação pedagógica aos seus professores no coletivo, proporcionando 

momentos de compartilhamento de saberes acerca da docência. 

os estudos que temos realizado (Wiebusch 2016, bolzan, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017) permitem-nos problematizar o reconhecimento das 

demandas emergentes dos professores iniciantes nas IES, colocando-os 

como um campo aberto à realização de reflexões que venham a contribuir 

para a superação dos desafios e dos enfrentamentos vivenciados. 
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8 
PROFESSORES INICIANTES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA: OS DESAFIOS DO 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE
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Nádia Fátima dos Santos Bucco

Os processos formativos que envolvem o desenvolvimento profissional 

docente, na Educação Superior, pressupõem responsabilidade e compro-

misso 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, res-

peitoso, 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. 
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Os docentes iniciantes que participaram desta investigação exer-

cem 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 Unipampa é uma instituição federal de Educação Superior, atu-

ando nos câmpus de Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, 

Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana 

e, desde sua criação, tem primado pelo ensino de qualidade e instituído 

programas e projetos que objetivam potencializar os processos de reflexão, 

acompanhamento e orientação sobre a prática pedagógica dos docentes 

ingressantes na universidade. 

A investigação realizada objetivou refletir sobre os desafios do desen-

volvimento 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 com-

prometido com o desenvolvimento profissional e integral do ser humano. 

O aporte teórico inclui as contribuições de Marcelo García (2009), Day 

(1999), Freire (2011), Darling-Hammond (2011), Villega-Reimers (2003), 

Sparkis Hirsk (1977), Fernandes (2003), Andrade (2015), Wiebusch (2016), 

Tardif (2002), entre outros. 

Desafios constitutivos dos anos iniciais da docência 
universitária

Os primeiros anos do desenvolvimento da carreira docente consti-

tuem-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, 
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próprios desta fase, requerem acompanhamento atento pela gestão univer-

sitária, 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”. Na mesma lógica, Marcelo Garcia (2009, p. 20) destaca 

que “os primeiros anos de docência são fundamentais para assegurar um 

professorado motivado, implicado e comprometido com a sua profissão”; 

nesse sentido, o período inicial da docência, constituído de forte tensão 

durante o processo formativo profissional/pessoal, é decisivo pela conti-

nuidade ou desistência da profissão. 

Com esse entendimento, compreende-se que a tensão enfrentada 

pelo professor, nessa fase inicial da docência, torna-se ampliada quando, 

ao mesmo tempo em que ele enfrenta um processo de aprendizagem 

inicial da prática pedagógica, constitui-se enquanto professor, como 

referência para discentes em seus processos de aprendizagens. 

Nessa lógica, a aprendizagem do discente, que se constitui princípio 

fundante da prática docente, quando desenvolvida com sucesso, contri-

bui 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 com-

promisso 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 
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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. Desse quantitativo, 

retornaram 35 entrevistas de docentes, sendo que, destas, 30 são efe-

tivamente 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).
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Figura 1. Graduação dos professores iniciantes.
Fonte: as autoras.

As diversificadas habilitações dos docentes iniciantes revelam o com-

promisso 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 dou-

torado), 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.

Figura 2. Qualificação dos Professores iniciantes.
Fonte: as autoras.
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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%).

Figura 3. Quantitativo anual de ingresso dos professores iniciantes.
Fonte: as autoras.

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 ex-

pressaram suas aprendizagens e conquistas, relatando que: “Os anos 
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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 complexi-

dade 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 relacio-

nado às questões de ensinar, “conseguir passar o conhecimento não é 

tarefa fácil”. Freire (2011, p. 28) sustenta que “as condições da verdadeira 

aprendizagem” ocorrem quando, em suas palavras, “os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. Nesse 

sentido, os processos de ensinar e de aprender envolvem, de forma com-



RU BYA M U N H ÓZ |  M A R I L I A M O RO S I N I  |  N Á D I A B U CCO152

plexa, 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 do-

centes 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 conte-

údo, 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 possi-

bilitam vivências em que a teoria e a prática pedagógica se integram de 

forma dialética e fomentam a construção da aprendizagem. Já o tercei-

ro 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 profis-

sional 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 
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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/peda-

gógica fragilizou os processos de ensinagem”. 

Este processo de aprendizagem processual, evidenciado pelos pro-

fessores iniciantes que valorizam as práticas pedagógicas anteriores à 

docência, reforça a contribuição de Day (1999, p. 4), com o conceito de 

desenvolvimento profissional docente: 

O desenvolvimento profissional docente inclui todas as expe-

riências de aprendizagem natural e aquelas que, planificadas 

e conscientes, tentam, directa ou indirectamente, beneficiar 

os indivíduos, grupos ou escolas e que contribuem para a 

melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. É o pro-

cesso mediante o qual os professores, sós ou acompanhados, 

reveem, renovam e desenvolvem o seu compromisso como 

agentes de mudança, com os propósitos morais de ensino e 

adquirem e desenvolvem conhecimentos, competências e 

inteligência emocional, essenciais ao pensamento profissional, 

à planificação e à prática com as crianças, com os jovens e 

com os seus colegas, ao longo de cada uma das etapas das 

suas vidas enquanto docentes. 

Nesse processo de desenvolvimento profissional docente, um profes-

sor 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 for-

mação pedagógica e humana, imprescindível na perspectiva da qualidade 

da aprendizagem, na reconstrução das condições estruturais da academia, 

na renovação pedagógica e na transformação social. 
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O enfrentamento da realidade educativa na Educação Superior, nos 

primeiros anos da docência, constitui em espaço de tensão e de luta entre 

o sonho e as propostas idealizadas, diante da realidade limitante, para 

alguns docentes. Um deles revela que esses primeiros anos: 

Foram períodos de prazer e sofrimento. Prazer por estar no lugar alme-

jado, mas sofrimento, pois muitas questões não ocorrem como de fato 

foi idealizado. Tentava diariamente me constituir enquanto docente 

que faria a diferença na vida dos discentes. No entanto, nem sempre 

isso foi possível e daí iniciam as primeiras frustrações. Me senti testada 

o tempo inteiro tanto pelos discentes quanto pelos próprios docentes, 

fato atenuado com o passar do tempo e fortalecimento das relações.

Este depoimento revela que, concomitante ao desenvolvimento 

profissional do docente, vai se construindo a sua própria identidade. 

Nesse sentido, Marcelo García (2009, p 11) colabora com a reflexão de 

que “A identidade profissional é a forma como os professores se definem 

a si mesmos e aos outros. É uma construção do seu eu profissional[...]”. 

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.

No depoimento de outro docente, foi evidenciada a importância da 

compreensão dos métodos de ensino e de aprendizagem (práticas peda-

gógicas), para a melhoria da atuação docente e da aprendizagem do aluno, 

assim como a relevante importância da universidade pública assegurando 

espaços crítico-reflexivos de formação cidadã, como afirmou o iniciante:
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Anos de insegurança em relação aos métodos de ensino-aprendizagem, 

em que eu me construía a partir de exemplos exitosos e não exitosos 

pelos quais havia passado enquanto estudante, e também, por leituras 

que eu mesma buscava. Eu sentia que reformulava os planos de aulas 

a cada semestre, buscando aprimorar os métodos. Do ponto de vista 

dos conteúdos me sentia mais confortável. Existem muitas diferenças 

entre universidades privadas e públicas, e tendo vivenciado as duas, 

penso que a universidade pública permite a atuação em área de mais 

afinidade na formação do professor, o que aumenta as chances de 

acertos em sala de aula. Na universidade pública conseguimos pensar 

para além da sala de aula também, pois participamos de muitos outros 

espaços de construção e formação do estudante.

A reflexão sobre a educação como direito e a articulação da intenção 

da prática pedagógica e da aprendizagem por ela desenvolvida revelam a 

opção e o compromisso ético pelo tipo de educação que se pretende e a 

observância crítica aos processos educativos desenvolvidos. Contribuiu 

com esta análise a visão de prática pedagógica destacada por Fernandes 

(2003, p. 376).

Prática intencional de ensino e de aprendizagem, não reduzida 

à questão didática ou às metodologias de estudar e aprender, 

mas articulada a uma educação como prática social e ao 

conhecimento como produção histórica e cultural, datada e 

situado, numa relação dialética e tensionada entre prática-te-

oria-prática, conteúdo-forma, sujeitos-saberes-experiências 

e perspectivas interdisciplinares. 

Quanto ao entendimento da complexidade e das tensões que envolvem 

a formação inicial do professor universitário, salienta-se a dialeticidade em 

que os processos de desenvolvimento profissional e identitário se fazem, 

e se constroem mutuamente. Um dos docentes fez o seguinte relato: 
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Posso dizer que foi um momento singular e complexo, pois ingressei 

na carreira do Magistério Superior (via concurso público) quando 

ainda estava na metade do Curso de Doutorado em Educação e isso 

de algum modo implicou em, pelo menos, duas possibilidades de po-

sição de sujeito: “que alívio, eu consegui, antes mesmo de terminar o 

doutorado e não vou ficar desempregado”; e, “nossa, será que eu sou 

capaz, acho que sou uma fraude, não estou aguentando a pressão”. Por 

vezes, as identidades sociais, acadêmico, professor, filho, gay (sim, a 

questão de gênero no contexto da fronteira do Estado Gaúcho tem peso 

significativo) me faziam questionar a minha própria capacidade em 

“ser tudo aquilo” que a comunidade acadêmica (e fora dela também) 

esperavam de mim. Outrossim, penso que a representação idealizada 

sobre a identidade docente, ainda está demasiadamente calcada sob 

um imaginário pastoral, como se o docente devesse corresponder mo-

ralmente a certas credenciais específicas do ser e existir como docente.

É de extrema relevância a fala acima, a qual destaca que, além da 

tensão que envolve as práticas pedagógicas inerentes à docência univer-

sitária, este período de formação inicial dos docentes é constituído por 

preconceitos e pressão social, que envolvem padrões de comportamentos 

que atravessam as questões profissionais e desafiam a formação identitária. 

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-gradua-

ção 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 se desenvolve 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, en-

volvendo a prática da docência.
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Outro docente contribui, alertando para a importância da participa-

ção 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 aprendiza-

gem coletiva e potencializa a partilha, a criação e a recriação de práticas 

pedagógicas inovadoras na Educação Superior. Segundo Andrade e 

Wiebusch (2015, p. 6):

Atualmente temos o conceito de extensão universitária, cons-

truído em debate amplo e aberto nos XXVII e XXVIII Encontros 

Nacionais de Pró-reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, realizados em 2009 e 2010: A Extensão 

Universitária, sob o princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, 

educativo, cultural, científico e político que promove a inte-

ração transformadora entre Universidade e outros setores 

da sociedade. O tripé ensino, pesquisa e extensão deve ser 

imprescindível em todas as ações pedagógicas desenvolvidas, 

é um processo que precisa ser construído. Temos um longo 

caminho a trilhar nessa busca indissociável entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Na perspectiva de se ter espaços institucionalizados de formação 

pedagógica universitária e a efetivação da indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e extensão, várias universidades estão avançando na 

estruturação de propostas para curricularização da extensão, como o 

cumprimento da estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação. A apli-

cação desta meta exige que, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de 

créditos curriculares da graduação estejam vinculados aos programas e 
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aos projetos de extensão universitária. O Cumprimento desta meta ges-

ta uma nova realidade na Educação Superior, integradora de docentes, 

discentes e comunidade extensionista, participando coletivamente de 

espaços de aprendizagem e de formação pedagógica, que resultarão na 

melhoria do desenvolvimento profissional docente. 

A Universidade Federal do Pampa, através da Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura, acreditando na necessidade de efetivação desta proposta, iniciou, 

em 2016, um trabalho de sensibilização e de mobilização interna. Em 2017, 

instituiu um grupo de trabalho institucional, integrado pelas Pró-Reitorias 

de Extensão e Cultura e Pró-Reitoria de Graduação, com o objetivo de 

iniciar um processo articulado de reflexão, partilha e construção cole-

tiva da política de curricularização da extensão. Como resultado desse 

movimento, neste ano de 2018, será realizado “O primeiro seminário de 

curricularização da extensão”, mobilizando mais de cem docentes, ges-

tores e técnicos administrativos da universidade, comprometidos com a 

construção de propostas inovadoras e gestoras da melhoria da qualidade 

da educação em nossa região.

A curricularização da extensão na universidade possibilitará o sur-

gimento de uma nova relação nos processos de ensinar e de aprender, 

contribuindo com a criação de uma nova sala de aula universitária. Nesta 

proposta, entende-se a constituição da sala de aula universitária como

[...] um espaço de construção coletiva e partilha solidária de 

saberes e fazeres constitutivos dos sujeitos e favorecendo 

a inserção social e cidadã. Temos neste contexto, o diálogo 

como princípio fundante de uma relação respeitosa e crítica, 

entre educando, educador e sociedade que se desafiam em 

um processo de constante integração entre os saberes cien-

tíficos e da experiência. (ANDRADE, 2016, p. 67).

Quanto aos desafios pedagógicos vivenciados nos anos iniciais da 

docência, um docente relatou que enfrenta: “Problemas com relaciona-
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mento 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. Corrobora esta refle-

xão, Freire (2011, p.40), ao afirmar que “[...] na formação permanente 

dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática”.

Quanto aos limites sofridos que dificultam atingir a eficiência nos 

processos de ensinar, o relatório publicado pela OCDE1: Teachers matter: 

attracting, developing and retaining efective teachers (OCDE, 2005, p. 12), 

relata que “O ensino é um trabalho exigente e não é qualquer pessoa que 

consegue ser um professor eficaz e manter eficácia ao longo do tempo”. 

Confirma, nesse sentido, a importância da existência de “processos for-

mativos e de acompanhamento aos professores iniciantes, na busca da 

garantia do “Direito de aprender” (Darling-Hammond, 2001).

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. Também 

foi relatada por outro docente a questão de ingressar muito jovem na 

docência universitária: 

1  OCDE – A sigla OCDE significa Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico. 
É uma organização internacional, composta por 34 países e com sede em Paris, França. A OCDE 
tem por objetivo promover políticas que visem ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar 
social de pessoas por todo o mundo. O combate à corrupção e à evasão fiscal faz parte da agenda 
da OCDE, tendo já conseguido resultados otimistas em alguns países.
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Por ser jovem (ingressei como professora aos 26 anos) senti alguns 

menosprezos e falta de respeito de alguns alunos. Parecia que eles não 

me respeitavam por eu ter pouca idade. Excesso de novas responsabi-

lidades e falta de habilidade para equilibrar as funções e tarefas. Não 

conseguia realizar todas as minhas atividades docentes no horário 

comercial, sempre precisava trabalhar no final de semana. Isso preju-

dicou minha vida pessoal e o meu rendimento no trabalho. Também 

procurei ajuda com psicólogo e cursos de “gerenciamento de tempo.

A Educação do qual se dispõe desenvolver, rejeita qualquer forma de 

autoritarismo e discriminação e incentiva que, a partir do diálogo respeitoso 

e da partilha do conhecimento, se construa entre docente e discente um 

ambiente respeitoso e sincero de aprendizagem e de formação humana. 

Ser humilde, tolerante e exercer a empatia são características necessá-

rias ao exercício docente. De acordo com Marcelo Garcia (1999, p. 113), 

a etapa de inserção docente é: “um período de tensões e aprendizagens 

intensivas em contextos geralmente desconhecidos, e durante o qual os 

professores principiantes devem adquirir conhecimento profissional além 

de manter certo equilíbrio pessoal”. 

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 propos-

tas 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 
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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 univer-

sitária 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 for-

mativo 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 neces-

sidades dos professores iniciantes, ouvindo-os, dialogando e aprendendo 

a partir dos diferentes desafios enfrentados, necessidades surgidas e 

aprendizagens construídas. Valorizar os processos de superação enfren-

tados 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. Em cada aula 

ministrada, uma nova aprendizagem, aprendemos junto 

com os alunos, por meio da interação, do trabalho coletivo 

e colaborativo. Temos muito, também, para aprender com 

a experiência dos docentes iniciantes.
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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). 

Figura 4. Socialização das conquistas e desafios da prática pedagógica.
Fonte: as autoras.

O gráfico aponta que 15 (50%) dos docentes socializam suas con-

quistas 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 compar-

tilham 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, coordena-

dores de cursos e gestores universitários tornam as relações e as práticas 

pedagógicas, neste período inicial, um processo constituído de aprendi-

zagem 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.

Na luta pela educação como formação humana, precisa-se estar 

atento aos diferentes contextos universitários na contemporaneidade 
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e à tensão que existente entre concepções de educação, aprendizagem, 

práticas educativas preexistentes e necessidade de refletir sobre novas 

propostas educativas. Colabora com essa reflexão Morosini (2014, p. 

386), quando apresenta a ideia de Contextos Emergentes da Educação 

Superior, conceituado por ela como: “Configurações em construção 

na educação superior observadas em sociedades contemporâneas e 

que convivem em tensão com concepções preexistentes, refletoras de 

tendências históricas”. Entender a história como possibilidade e o ser 

humano como sujeito consciente de sua capacidade, capaz de refletir 

e de transformar essa realidade, torna-se imprescindível em um mundo 

de constante mudanças. De acordo com a mesma autora, “Convivemos, 

ao lado do já existente, com novos formatos de IES, novos docentes, 

novos discentes, novos currículos, novas exigências da sociedade, do 

mercado, e da globalização à educação superior” (MOROSINI, 2014, p. 

387). O entendimento do surgimento de um novo perfil universitário 

emergente sugere a realização de um trabalho comprometido de for-

mação docente, o acompanhamento discente e a revisão das práticas 

pedagógicas e da reconstrução de novos processos de ensino e de 

aprendizagem na educação superior. 

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 
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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.

De acordo com Villegas-Reimers (2003), estão a emergir novas ca-

racterísticas do desenvolvimento profissional docente, que é concebido 

como um processo colaborativo, ainda que se assuma que possa existir 

espaço para o trabalho isolado e para a reflexão. Na mesma direção, Sparks 

e Hirsh (1977) identificaram mudanças no conceito de desenvolvimento 

profissional docente, que comprometem a construção de uma apren-

dizagem coletiva e colaborativa. De um desenvolvimento profissional 

dirigido ao professor, a título individual, à criação de comunidades de 

aprendizagem, em que todos os professores, os alunos, os diretores e 

os funcionários consideram-se simultaneamente professores e alunos. 

Compreende-se, neste contexto de 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 espe-

rança 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 univer-

sidade, 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 
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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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9 
A INSERÇÃO DE DOCENTES SURDOS NO ENSINO 
SUPERIOR PÚBLICO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS

Marta Rejane Proença Filietaz

Oséias Santos de Oliveira

A temática do desenvolvimento profissional de docentes universitá-

rios vem sendo alvo de importantes reflexões e os resultados destas 

contribuem para o reconhecimento dos desafios e das possibilidades 

de planejamentos qualificados no campo da formação de professores, 

o que enreda tanto os sujeitos quanto as instituições em que atuam. 

Em especial, quanto aos docentes que ingressam no Ensino Superior, 

há uma perspectiva de que estes possam se reconhecer na profissão e, 

enquanto atuam, também tenham a oportunidade de aprender, a partir 

das práticas vivenciadas, sejam as de caráter individual (planejamento 

de aulas, desenvolvimento do processo de ensino, reflexões e produ-

ções próprias sobre a sua ação), – ou aquelas construídas no conjunto 

de seus pares (em situações de grupos de estudos, propostas coletivas, 

projetos integrados, entre outras).

No contexto das Instituições de Ensino Superior (IES) é imprescindí-

vel que as atividades propostas e as políticas adotadas sejam direcionadas 

aos docentes iniciantes, como bem definem Pereira e Behrens (2010), com 

vistas a oferta de um significativo suporte ao processo de constituição 

de uma nova identidade profissional e, ainda, quanto a oportunidade de 
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condições para que estes profissionais possam desempenhar seu papel 

de construtor de conhecimentos, sempre em parceria com o coletivo 

de suas instituições.

No presente estudo, o objetivo se fixa em analisar a inserção de 

docentes surdos no Ensino Superior, a partir das recentes políticas im-

plementadas em duas universidades federais localizadas no Estado do 

Paraná. Para tanto, se pautou em uma abordagem qualitativa, a partir de 

um estudo de caso múltiplo, onde seis professores surdos, iniciantes na 

docência universitária, oriundos de duas IES, são convidados a revelar, suas 

percepções sobre os desafios e dificuldades encontradas no ingresso no 

magistério superior, bem como sobre as perspectivas de desenvolvimen-

to profissional, operadas no espaço de suas respectivas instituições. os 

dados foram coletados no período entre os meses de dezembro de 2014 

a fevereiro de 2015, por meio de entrevistas semiestruturadas, quando 

ocorreu a gravação em vídeo, em língua Brasileira de Sinais e, posterior-

mente ocorreu a transcrição das falas para a língua portuguesa na moda-

lidade escrita. A análise de conteúdo foi escolhida para a organização e 

tratamento dos dados, considerando que está metodologia possibilita a 

qualificação das vivências dos sujeitos, bem como suas percepções sobre 

determinado objeto e seus fenômenos.

O desenvolvimento profissional do docente surdo: situando as 
questões legais e pedagógicas para um contexto de inclusão

o desenvolvimento profissional docente, na perspectiva definida 

por day (2001), abarca todas as experiências de aprendizagem pessoais 

e também aquelas que surgem do processo planejado e consciente, tendo 

em vista o benefício dos indivíduos, dos grupos ou escolas e refletem, 

diretamente, na melhoria do trabalho em sala de aula.  A partir desta 

visão, se considera que este processo ocorre ao longo da vida, quando 

os docentes, individualmente ou coletivamente, constroem, reelaboram 

e aprimoram conhecimentos, habilidades e compromissos que serão 
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essenciais para a consolidação dos objetivos e finalidades educacionais, 

ou seja, o ensino e a aprendizagem qualificados.

Isto ocorre, conforme Nóvoa (2007) em decorrência de movimento 

contínuo em que se percebe a docência como um processo inacabado, 

dinâmico e interativo, sendo que a construção da identidade docente 

é criada por meio de redes de (auto) formação participada, quando se 

articulam posturas produzidas individual e coletivamente, nas intera-

ções sociais. Portanto, há que se considerar que, no espaço das IES, os 

docentes precisam encontrar o suporte adequado, em termos estruturais, 

pedagógicos e relacionais, de modo que possam se sentir estimulados a 

vivenciar práticas formativas envolventes. tanto as ações experimenta-

das individualmente quanto aquelas produzidas em conjunto com seus 

pares, serão importantíssimas para a constituição das aprendizagens da 

docência do professor principiante. 

Ao corroborar com essa ideia veiga (2008, p. 15), afirma que a forma-

ção docente assume uma posição “de ‘inacabamento’, vinculada à história 

de vida dos sujeitos em permanente processo de formação, que propor-

ciona a preparação profissional. o processo de formação é multifacetado, 

plural, tem início e nunca tem fim. é inconcluso e autoformativo”. deste 

modo, as inúmeras possibilidades de desenvolvimento profissional dos 

docentes que atuam no Ensino Superior podem estar articuladas aos seus 

percursos de formação teórica construídos na academia, mas, também 

podem ser projetadas a partir das vivências destes sujeitos, enquanto 

estudantes e depois, no processo de constituição de sua prática profis-

sional e de sua identidade docente, no ambiente das IES. 

todo o processo de melhora institucional passa, sem dúvida, pela 

formação do professorado, sendo que esse deve se centrar em dar res-

postas as necessidades sentidas e reais, como define Estepa (2016). A 

concepção de que formação do professorado é algo fundamental para 

o desenvolvimento profissional, no espaço do Ensino Superior, precisa 

encontrar ressonância de modo ampliado no que se refere aos profes-

sores iniciantes, uma vez que será nesta etapa de iniciação à docência 
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que estes profissionais entrarão em contato com a complexa realidade 

da profissão e dos centros educativos. Ao ingressar na universidade, o 

docente principiante necessitará de todo apoio possível, pois passa a se 

vincular diretamente com os processos de socialização de sua profissão, 

bem como a reconhecer a cultura profissional e institucional. Além disso, 

o professor iniciante começa a adquirir as habilidades necessárias que 

serão definidoras de seu papel no contexto em que opera (EStEPA, 2016).

o processo de construção da identidade do professor, na compreen-

são de Pimenta (1999), é materializado a partir dos significados sociais 

da profissão e da reafirmação de práticas, sendo que se desenvolve e se 

adapta à conjuntura sócio-política-histórica em que este profissional está 

inserido.  Assim, Pimenta (1999, p. 19) discute que

A identidade é construída a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da pro-

fissão; da revisão das tradições. Mas também da reafirmação 

das práticas consagradas culturalmente e que permanecem 

significativas. Práticas que resistem a inovações porque 

prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. do 

confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática 

das práticas à luz das teorias.

No caso dos professores surdos, iniciantes na docência universitária, 

além dos saberes construídos em seus processos de formação inicial, os 

saberes advindos das práticas individuais ou coletivas, são imprescindíveis 

para a constituição da identidade destes profissionais. destarte, é imperio-

so ressaltar que a temática da inserção profissional de professores surdos 

avança na medida em que a construção de sua identidade se fundem em 

políticas e em práticas pedagógicas defendidas, há muito tempo, pela 

comunidade surda, em suas bandeiras de lutas pela inclusão, como por 

exemplo: concurso público para docentes surdos, contratação de intér-

pretes de língua Brasileira de Sinais (libras) para o acompanhamento 
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do docente surdo, produção de materiais didáticos e orientadores das 

práticas de inclusão, dentre outras.

Nesta direção, cabe ressaltar que a formação de professores surdos 

vem se desenvolvendo, no atual momento educacional brasileiro, a partir 

da delimitação de uma série de diplomas normativos que orientam o 

processo de inclusão dos sujeitos surdos, sendo que estes confirmam a 

necessidade de ações como a  contratação de tradutores e intérpretes 

de libras para acompanhamento dos sujeitos surdos em seu processo 

de formação  e, posteriormente, de atuação profissional e, também 

favorecem a oferta do Curso em licenciatura de letras/libras, voltado 

majoritariamente para o público surdo. Estas iniciativas, se apresentam 

como parte da política de inclusão fixadas no bojo da legislação que obje-

tiva atender as demandas da inclusão dos surdos na educação como, por 

exemplo, a  lei nº 5.296/2004  que trata da garantia de acessibilidade, 

também o decreto 5.626/2005 que regulamenta a lei de libras – lei nº 

10.436/2002 e a lei nº 13.146/2015, que institui a lei Brasileira da Pessoa 

com deficiência, sendo que estas legislações encontram respaldo  na 

própria lei de diretrizes e Bases da Educação – ldB nº 9.394/96. 

Ainda que algumas políticas que asseguram a acessibilidade e a inclusão 

já estejam contempladas nos documentos legais, cabe indagar a respeito 

dos desafios e problemáticas ainda enfrentados pelas pessoas surdas. o 

questionamento sobre como é possível assegurar os direitos à educação 

dos surdos, com acesso e permanência na escola, de modo a favorecer 

o seu o desenvolvimento cognitivo, social, cultural, entre outros pontos 

citados nos documentos educacionais se reveste de importância uma 

vez que, no conjunto da legislação, os sujeitos surdos tem assegurado o 

direito de ter junto a si profissionais com conhecimentos específicos no 

ensino da língua Brasileira de Sinais, da língua Portuguesa na modalidade 

escrita como segunda língua, entre outros conhecimentos relacionados 

às especificidades dos surdos. Porém, para grande parte da população 

surda, isso ainda não é uma realidade (FIlIEtAz, 2016).
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Portanto, ao situar os marcos legais que delimitam a libras no con-

texto educacional brasileiro, fica evidente que estes acabam por orientar 

ações e propostas quanto aos processos formativos e de atuação dos 

profissionais, em especial do sujeito surdo. No sistema de ensino, a figura 

do professor ou do instrutor surdo de libras é nova, e em termos proces-

suais e históricos a inserção desse profissional coincide com o ingresso 

dos surdos no Ensino Superior. o Capítulo III do decreto n.º 5.626/2005, 

que refere à formação do professor de libras e do instrutor de libras, 

determina em seu art. 4.º que

a formação de docentes para o ensino de libras nas séries 

finais do ensino fundamental, no ensino médio e na Educação 

Superior deve ser realizada em nível superior, em curso de 

graduação de licenciatura plena em letras: libras ou em 

letras: libras/língua Portuguesa como segunda língua 

(BrASIl, 2005, s/p). 

Com relação ao trabalho do professor surdo no Ensino Superior cabe 

esclarecer que as Instituições de Ensino Superior vêm se organizando, 

gradativamente, para a inserção dos professores surdos para o ensino 

da disciplina de libras com o objetivo de atender às especificações do 

decreto n.º 5.626/2005, uma vez que os Arts. 7.º e 8.º desse documento 

orientam que nos próximos dez anos, caso não haja docente com título de 

pós-graduação ou de graduação em libras para o ensino dessa disciplina 

em cursos de Educação Superior, ela poderá ser ministrada por profissio-

nais que apresentem pelo menos um dos seguintes perfis: 

I – professor de libras, usuário dessa língua com curso de 

pós-graduação ou com formação superior e certificado de 

proficiência em libras, obtido por meio de exame promovido 

pelo Ministério da Educação; 
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II – instrutor de libras, usuário dessa língua com formação de 

nível médio e com certificado obtido por meio de exame de 

proficiência em libras, promovido pelo Ministério da Educação; 

§ 2º A partir de um ano da publicação deste decreto, os 

sistemas e as instituições de ensino da educação básica e as 

de Educação Superior devem incluir o professor de libras 

em seu quadro do magistério. 

Art. 8º o exame de proficiência em libras, referido no art. 

7º deve avaliar a fluência no uso, o conhecimento e a com-

petência para o ensino dessa língua (BrASIl, 2005, s/p.).

Com a promulgação da lei nº 10.436/2002, a libras foi caracteriza-

da como língua oficial das comunidades surdas do Brasil e, este mesmo 

documento designa a sua inclusão como disciplina curricular obrigatória 

para os cursos de licenciatura e a admissão, em carácter optativo, nos 

cursos de bacharelados. Isto se destacada no Art. 4º que assim delimita:

o sistema educacional federal e os sistemas educacionais 

estaduais, municipais e do distrito Federal devem garantir 

a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, 

de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio 

e superior, do ensino da língua Brasileira de Sinais – libras, 

como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

– PCNs, conforme legislação vigente (BrASIl, 2002, p. 1).

Cabe referir que a inclusão pretendida, a partir da obrigatoriedade 

da libras, vai além de sua utilização como simples ferramenta de co-

municação, sendo que essa precisa compreendida como elemento de 

constituição do sujeito. Sob este prisma é necessário que as disciplinas 

ofertadas nos cursos de formação inicial abordem aspectos da cultura 

surda além de seus processos educacionais, como bem definem Moura 

e Harrison (2010, p. 336):
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A introdução da libras como disciplina curricular na univer-

sidade traz mais do que apenas o ensino de uma língua, pois 

há a necessidade de que todos os envolvidos nessa aprendi-

zagem compreendam a especificidade do surdo, não apenas 

com relação à sua língua, mas também com relação à sua 

cultura e forma de estar na sociedade. Apenas a compreensão 

desses aspectos possibilitará uma atuação que contemple a 

singularidade dos sujeitos surdos.

A partir da normatização específica para a formação profissional é 

indispensável que os docentes tenham o conhecimento das particulari-

dades linguísticas e culturais dos surdos e da própria língua Brasileira de 

Sinais, sendo capazes de empregá-la no desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos. diante destes direcio-

namentos legais as universidades necessitam assumir um compromisso 

efetivo com a formação profissional que assegurem o reconhecimento 

das diferenças culturais dos surdos. Por outro lado, quando da inserção 

profissional destes sujeitos, como formadores, no contexto das IES, estas 

devem assumir a responsabilidade na viabilização de políticas que possibi-

litem a afirmação da identidade do público surdo, sendo firmadas em seus 

Planos de desenvolvimento Institucionais, em seus Projetos Pedagógicos 

Institucionais e em seus Projetos de Cursos. todas as ações, planejadas ou 

executadas, perpassam necessariamente pelo reconhecimento da libras 

e também da história e cultura da comunidade surda. 

Professores surdos e a inserção na docência universitária: 
motivações e dificuldades

No processo de produção desta pesquisa, foram ouvidos seis professores 

surdos, iniciantes na carreira do magistério superior, que atuam em duas IES 

federais, sendo estas denominadas neste estudo como IES A e IES B.  Estas 

duas instituições possuem uma estrutura multicampi, com atendimento 

em diversas regiões do Estado e ambas têm sua sede na capital Curitiba.
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A partir de 2012 foram adotadas, nestas IES, políticas que asseguram a 

efetivação de concursos públicos para o provimento do cargo de professor 

para a área de libras. os certames priorizavam, para o preenchimento 

das vagas, candidatos surdos, em detrimento de candidatos ouvintes, 

notadamente como uma ação com vistas a oportunizar a inclusão de 

sujeitos surdos no espaço das universidades públicas, em atendimento ao 

decreto n.º 5.626/2005 que especifica que “[...] as pessoas surdas terão 

prioridade nos cursos de formação “[...] também diz que “[...] as pessoas 

surdas terão prioridade para ministrar a disciplina de libras” (BrASIl, 

2005). Contudo, nem sempre as vagas foram preenchidas por professores 

surdos, resultando na seleção de professores ouvintes.

No ano de 2013 a IES A promoveu concursos públicos, a partir da 

publicação de três editais, que visavam o preenchimento de vagas ao 

cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, com o objetivo 

de seleção de cinco profissionais para atuarem como Professor Auxiliar 

na área de linguística/Ensino-Aprendizagem de libras, para atuação na 

sede da universidade, localizada em Curitiba.

A IES B realizou, também no ano de 2013, um concurso público, re-

ferendado em um edital lançado em 2012, para provimento de vagas no 

cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior com o objetivo de 

selecionar 13 profissionais para atuarem como Professor Auxiliar na área 

de libras, para atuação em diferentes campus dessa IES.

dos concursos realizados neste período foram contratados diversos 

professores para atuação nesta área, dos quais seis destes são surdos 

com formação em letras/libras, e estes foram convidados a participar 

da pesquisa e puderam destacar suas compreensões acerca do processo 

de inserção no magistério superior, sobre as ações de desenvolvimento 

profissional e sobre a construção da identidade docente. 

Na análise dos dados sociodemográficos em relação aos professores 

surdos, participes deste estudo, são observadas algumas variáveis que 

situam o perfil destes docentes. Em relação ao sexo se constata que quatro 

participantes da pesquisa, equivalente a 66,6%, são homens e 33,4% são 
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mulheres. os dados quanto à faixa etária revelam que, no momento da 

pesquisa, 49,9% dos sujeitos possuíam idade entre 18 e 35 anos, e, outros 

50,1% possuíam idade entre 36 e 56 anos.

No que se refere à formação acadêmica 33,3% dos sujeitos possuíam 

especialização, 50% cursavam o mestrado e 16,7% estavam com mestrado 

concluído. Quanto ao tempo de exercício da docência na Educação Básica 

66,6% dos participantes informam atuar no período entre sete e 15 anos. 

Em específico quanto a atuação no Magistério Público Superior 100% dos 

professores surdos indicam uma atuação entre 1 e 5 anos, se situando na 

fase inicial da carreira.

Ao serem questionados sobre quando e como escolheram a carreira 

do Magistério os sujeitos refletem que a opção pela docência ocorre a 

partir das aproximações que cada um vivencia em termos de caminhada 

dos sujeitos surdos em busca de autoafirmação e da garantia de seus 

direitos educacionais e sociais. A perspectiva de ingresso na carreira do-

cente, motivada pela constatação de carência de profissionais habilitados 

para atuação junto a este segmento é ressaltada pelo Professora 011 que 

explicita que foi muito incentivada pela mãe, que também foi professora. 

Num primeiro momento, relata que abraçou a carreira na área de psico-

logia e nesta pode contribuir com discussões sobre o desenvolvimento 

da aprendizagem dos surdos e isto a levou a se interessar pela pesquisa e, 

consequentemente a buscar a formação em uma licenciatura específica 

voltada ao público surdo, sendo então escolhido o Curso de letras/libras. 

A escolha deste curso permitiu o ingresso na docência, quando esta pro-

fessora ressalta as inúmeras possibilidades para atuação junto aos seus 

pares, em um primeiro momento na Educação Básica, sempre em busca 

de maior interação e garantia de qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem dos surdos. o ingresso na carreira do magistério superior 

ocorre em 2013, quando esta professora expõe a grande expectativa de 

1  de modo a preservar a identidade dos sujeitos participante da pesquisa, estes serão deno-
minados, neste estudo, como Professor 01, Professor 02, Professor 03 e assim sucessivamente.
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contribuir na formação de futuros professores que poderão atuar no ensino 

regular, comprometidos com uma educação inclusiva. Em sua vinculação 

à IES B essa profissional integra um núcleo de pesquisa com o objetivo de 

elaboração de materiais e tradução de obras específicas, tanto na mo-

dalidade escrita da língua Portuguesa quanto em libras, oportunizando 

o acesso dos surdos a diferentes fontes de conhecimento e informação. 

Ainda, em sua estreia na docência universitária, a Professora 01 passa a 

desenvolver sua ação nos cursos de licenciaturas e nos programas de 

formação pedagógica ofertados por sua IES, cursos esses que visam a for-

mação de docentes para atuação na Educação Básica, na etapa do Ensino 

Médio. A Professora 01 enfatiza que orienta seus “alunos ouvintes e futuros 

professores a comunicar, conhecer e compreender seus alunos surdos”.

Com a mesma expectativa de contribuir com o desenvolvimento da 

comunidade surda, o Professor 02 refere que inicia sua atuação profissional 

como como instrutor de libras para professores e que, aos poucos, foi 

criando gosto pela docência, o que o levou a cursar Pedagogia e, pos-

teriormente, letras/libras.  o envolvimento com a comunidade surda 

sempre foi muito expressivo, com uma atuação em entidades sindicais e 

em associações de surdos. Após formação nas licenciaturas sua opção foi 

pela docência na área do Atendimento Educacional Especializado, quando 

passou a lecionar com estudantes surdos e ouvintes, na Educação Básica. 

o ingresso do Professor 02 na docência universitária, na IES A onde prestou 

concurso público, corre em 2013 sendo que antes disto também atuou, 

por um breve período como professor substituto em uma universidade 

privada. o Professor 02 reflete que “todas as pessoas têm um pouco de 

educador, mas o professor tem uma missão, a de saber aprender e saber 

ensinar. Eu amo ser professor. Gosto de motivar, de interagir com os alunos” 

e finaliza destacando que o professor surdo “terá que pesquisar sempre 

e nunca achar que possui todo o conhecimento necessário, pois vai se 

deparar com diferentes tipos de turmas e perfis de alunos diversos. Por isso 

o docente precisa, além da fluência, também do domínio de conteúdos”.
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Ainda na infância, brincando de “aulinha”, o Professor 03 refere que 

já se imaginava professor. Quando cursava o Ensino Médio foi desafiado 

pelos professores a ingressar em uma licenciatura. Após vários vestibu-

lares, para diferentes cursos, finalmente ingressa no curso de pedagogia 

em uma IES privada, sendo que inicialmente não gostava do curso, pois 

tinha interesse por outra área do conhecimento (geografia), mas houve 

o incentivo, por parte de sua intérprete de libras e da coordenação do 

curso, que viabilizam uma bolsa integral o que possibilitaria a finalização 

da formação, sendo que posteriormente cursou licenciatura em letras/

libras. o Professor 03 relembra que atuou em setores administrativos 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEEd/Pr) e teve sua 

primeira experiência como docente do Ensino Superior, por um breve 

período, como professor substituto e, após o concurso público se efetivou 

na mesma instituição, a IES A, no ano de 2013. dentre suas expectativas 

o Professor 03 ressalta que lecionar como docente surdo permite a maior 

interação e discussão com os acadêmicos, o que torna as aulas mais 

interessantes, no entanto refere que “não gosto e não pretendo ensinar 

libras para ouvintes. Meu foco principal é a pesquisa e tenho interesse em 

produzir materiais, publicar livros e artigos e, além disso, quero divulgar 

e disseminar a libras”.

No caso do Professor 04 a sua irmã, licenciada em letras, foi seu 

modelo e incentivo para a escolha da docência. observar a irmã lecionar 

com desenvoltura foi essencial para acreditar que também tinha esse 

“dom”. Inicia sua formação no curso de pedagogia, porém, a falta de um 

intérprete de libras em sala de aula acaba o afastando da universidade 

sendo que, posteriormente, ingressa na licenciatura em letras/libras. 

Neste curso o Professor 04 encontra oportunidade para seu desenvol-

vimento profissional, o que fica evidente em sua fala “foi aí que aprendi 

a metodologia, a didática, as diferentes estratégias e a ser professor, 

reconhecendo a postura e o perfil de um docente”. o curso possibilitou 

também o “domínio da libras, que tem grande valor na formação do 
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professor surdo”. Ingressa, no ano de 2013, no Magistério Superior, como 

docente substituto e, em 2014, assume como efetivo na IES A. lecionar na 

disciplina de libras permite uma aproximação com os estudantes ouvintes, 

sendo que este profissional destaca uma busca incansável por alternativas 

para viabilizar a comunicação e desenvolver sua proposta de ensino. o 

Professor 04 ressalta sua expectativa de participação em atividades de 

iniciação científica, mencionando que houve aprovação de seu projeto 

que consiste na elaboração de uma proposta de “curso de formação dos 

instrutores surdos, visando orientá-los sobre as diferentes metodologias 

para o ensino de crianças surdas”. A atuação na universidade, pelo eixo 

da pesquisa, é salientada como uma oportunidade para seu crescimento 

pessoal e profissional. 

No caso do Professor 05, a experiência na docência, vivida pela esposa, 

se torna o elemento motivador para sua opção profissional. Inicialmente, 

está não era sua escolha preferencial, tanto é que chega a frequentar um 

curso de bacharelado, no entanto, o abandona para abraçar a licenciatura 

em letras/libras. Este curso foi importante para o seu desenvolvimento 

profissional, pois possibilitou que sua identidade docente fosse, aos pou-

cos, sendo construída, uma vez que não pretendia ser professor, o que 

fica evidente em seu relato de que a licenciatura o estruturou “pois me 

tornei mais forte e avancei muito linguisticamente, fui percebendo minhas 

falhas e me desenvolvendo. Agora sou um profissional com experiência 

e conhecimento, pois interagi e tive a influência de professores surdos 

e ouvintes”. o ingresso no Magistério Superior ocorre em 2011, como 

professor substituto em uma IES pública, sendo que efetivado na IES A, 

em 2014, após aprovação no concurso. o Professor 05 demonstra muita 

motivação para atuação no curso de letras/libras, que seria implemen-

tado futuramente, por sua IES, também na expectativa de atuação em 

um projeto de iniciação científica na área da surdo-cegueira, sendo este 

projeto inovador e exclusivo, o que provoca o olhar acadêmico sobre uma 

temática até então pouco discutida.
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A Professora 06 revela que a escolha da carreira docente se dá a 

partir de sua atuação como instrutora de libras para professores e, nas 

interações com estes grupos sempre demonstrou desejo pelo magistério, 

sendo estimulada pelos profissionais que ministravam estes cursos a buscar, 

na licenciatura, sua formação. A primeira graduação, em pedagogia, veio 

confirmar este desejo pelo magistério sendo que, em seguida, cursou 

também a licenciatura em letras/libras. Após a formação inicial passou 

a atuar na Educação Básica, no Atendimento Educacional Especializado. 

Ingressa no Ensino Superior em 2014, na IES B e, neste nível de ensino vê 

muitas possibilidades de ampliar as discussões sobre a área da surdez e 

considera que, enquanto docente, precisa de formação continuada uma 

vez que também assume a posição de uma “pesquisadora e não pode 

parar de estudar, sendo que precisa discutir sua postura em sala de aula, 

ter ética, respeitar as opiniões dos alunos, interagir e dialogar”.

diante das ponderações apresentadas pelos professores surdos há que 

se considerar que suas histórias de vida são carregadas de significados e 

expressam os movimentos que articulam suas famílias, seus professores, 

as unidades educacionais onde iniciaram o desenvolvimento escolar e onde 

firmaram as primeiras aprendizagens e, também os cursos escolhidos 

para a formação docente, em nível de Ensino Superior. Estes movimentos 

todos se pautam por ações de superação, em especial pelas dificuldades de 

comunicação existentes em uma sociedade predominantemente ouvinte. 

os desafios vivenciados pelos docentes surdos nos períodos de 

formação inicial, tendem a se perpetuar uma vez que, ao ingressar no 

Ensino Superior, nem sempre estes profissionais contam com um suporte 

adequado. Assim, podem ser destacados algumas dificuldades vivenciadas 

por estes profissionais iniciantes, como: a) dificuldades estruturais, b) 

dificuldades pedagógicas e c) dificuldades relacionais. A partir das en-

trevistas os professores surdos manifestam estas dificuldades, conforme 

fica explícito no Quadro 1:
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A) Dificuldades 
estruturais

1) Falta de espaços físicos, como salas/gabinetes de 
trabalho, mobiliários e acomodações adequadas para 
reuniões.
2) disponibilização insuficiente de tradutores 
intérpretes de libras.

B) Dificuldades 
pedagógicas

1) Barreiras na comunicação entre docente surdo 
e estudantes das licenciaturas, que dificultam o 
processo de ensino e aprendizagem.
2) Estudantes sem interesses na aprendizagem 
da libras, que buscam a disciplinas apenas para 
cumprimento do currículo.

C) Dificuldades 
relacionais

1) Aceitação/resistências entre os pares.
2) visão estigmatizada do docente surdo.

Quadro 1. dificuldades vivenciadas pelos professores surdos na fase inicial 
da carreira no Ensino Superior 
Fonte: os autores (2018), com base nas entrevistas concedidas pelos professores 
surdos partícipes do estudo.

Quanto as dificuldades estruturais os sujeitos participantes do estudo 

ressaltam a falta de espaços físicos, como salas/gabinetes de trabalho, 

mobiliários e acomodações adequadas para reuniões, bem como a dis-

ponibilização insuficiente de tradutores intérpretes de libras para o 

acompanhamento dos professores surdos, em suas atividades laborais/

acadêmicas, uma vez que os poucos profissionais auxiliares nesta área 

não atuam exclusivamente no atendimento aos professores surdos mas, 

também, no ambiente das salas de aula, no acompanhamento a estudantes 

surdos e na tradução de eventos acadêmicos realizados pelas IES. 

Na chegada do grupo de professores surdos, em 2014, na IES A, foi 

constatada a falta de estrutura para acolhimento destes profissionais e, 

sem que houvesse de imediato a definição de um departamento onde 

estariam lotados, sofreram com a falta de mobiliário e equipamentos 

adequados. de imediato os professores surdos foram direcionados a 

uma sala emprestada da diretoria do Núcleo de Atendimento às Pessoas 

Especiais para uso em momentos específicos de reuniões. Esses docentes 
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precisavam cumprir seus períodos de aula e, em decorrência da falta de 

espaços/instalações, passaram a ser dispensados para trabalhar em suas 

próprias residências, em atividades de planejamento, preparação de ma-

teriais, correção de atividade e de avaliação. Com isto, a interação entre o 

grupo de professores surdos e os demais professores da instituição ficou 

comprometida, neste período de inserção profissional.

A problemática de um local específico para interação dos professores 

surdos também foi destacada pelo Professor 04, no entanto este assinala 

que a IES A demonstrou preocupação quanto a esta questão e passou a 

buscar alternativas para que houvesse maior interação entre este grupo 

e os professores ouvintes. Assim, foram definidas reuniões coletivas, 

duas vezes ao mês, para trocas de experiências entre os professores e 

para que os professores surdos pudessem compreender a estrutura da 

universidade, para reconhecimento dos projetos desenvolvidos e, com isto, 

muitos professores ouvintes demonstraram maior interesse pela libras. 

desta aproximação resultou a elaboração e oferta de um curso básico 

de libras, ministrado pelos professores surdos aos seus colegas ouvintes.

Nas duas instituições onde os docentes surdos atuam se percebe que 

há um a preocupação em relação a contratação de intérpretes de libras, 

para garantir o acompanhamento dos surdos em suas atividades, tanto 

em sala de aula, quanto nas demais atividades acadêmicas. No entanto, 

estres profissionais auxiliares do trabalho dos professores surdos não são 

disponibilizados em número suficiente de modo a atender toda a demanda 

de acompanhamento das ações desenvolvidas. Isto acentua as barreiras 

na comunicação entre o surdo e os ouvintes (colegas ou estudantes) e 

também se impõe como um desafio a ser vencido, como relatado pela 

Professora 06   ao referir que “um problema sério que enfrento é que, às 

vezes, quero participar de reuniões, seminários, cursos de capacitação 

e nunca posso, por não ter intérprete. Quando solicito que contratem 

alguém para interpretar sempre alegam falta de verbas”.

Na reflexão da Professora 01 a questão dos obstáculos na comunicação, 

provocados pela falta de intérpretes de libras, acaba impactando em uma 
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dificuldade de caráter pedagógico, em especial quando isto compromete 

a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. ressalta a Professora 

01 que “se não tiver intérprete tento me comunicar com os alunos por 

meio da fala, mas, às vezes, eles falam rápido e eu não entendo, então 

peço para que escrevam suas dúvidas e eles ficam meio acanhados”. o 

tempo destinado às tentativas de sucessos na comunicação, no espaço da 

sala de aula, se sobrepõe ao tempo de efetiva aprendizagem sendo esse, 

talvez, um dos fatores para a desmotivação dos estudantes.  

Com o objetivo de otimizar o tempo e de apresentar estratégias ade-

quadas para o desenvolvimento da aprendizagem o Professor 04 ressalta 

que passa a adotar metodologias diversificadas para tentar sanar os pro-

blemas de comunicação com seus alunos. Este profissional, ao perceber 

a falta de agilidade dos acadêmicos na sinalização com as mãos, propõe 

um aquecimento ao início e término de cada aula, utilizando bolinhas de 

fisioterapia, de modo a oportunizar o fortalecimento das mãos e braços. 

o Professor 04 também refere que planeja e utiliza muitos recursos visuais, 

atividades com imagens, vídeos e dramatizações para ampliar a interação 

com os estudantes, além de comunicação por meio de recursos digitais, 

como o e-mail. todos estes recursos são incluídos no planejamento de 

ensino e se tornam elementos enriquecedores da aprendizagem.

Para o Professor 03, muitas vezes, o estudante da licenciatura busca 

a disciplina de libras apenas para cumprir uma exigência formal de carga 

horária obrigatória, dentro de um curso de licenciatura. Isto se configura 

em mais uma dificuldade pedagógica a ser enfrentada pois, associada as 

barreiras de comunicação, podem prejudicar significativamente a qualidade 

da aprendizagem da língua de Sinais. Esta mesma situação é apontada 

pelo Professor 02 que menciona que, de início, a comunicação do docente 

surdo com os acadêmicos é muito difícil, sendo que o docente precisará 

adotar “diferentes recursos visuais, como escrever no quadro, mostrar 

slides, usar o alfabeto manual, utilizar atividades diversificadas, atuando 

apenas como mediador da aprendizagem”, visando motivar os acadêmicos. 

Ainda que exista a preocupação com a diversificação de recursos e estra-
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tégias, o Professor 02 menciona que “infelizmente há um grupo pequeno 

de estudantes que quer realmente aprender, os demais não demonstram 

interesse, mas respeito cada aluno, pois sei que como o aprendizado de 

qualquer outra língua, não é fácil aprender a língua Brasileira de Sinais”.

Em relação as dificuldades relacionais os docentes surdos apontam 

a questão da aceitação entre os pares, como um grande desafio a ser 

superado. Conforme alude o Professor 05, existem resistências quanto à 

aceitação do docente surdo, por parte de alguns professores ouvintes. No 

equacionamento desta questão este profissional destaca que são desen-

volvidas ações coletivas na IES A, como reuniões, eventos pedagógicos, 

grupos de estudos, entre outros, que geralmente resultam em aproxi-

mação, ainda que lenta, entre os docentes surdos e os ouvintes.  Neste 

sentido, a importância de uma proposta de formação em serviço pode, 

gradativamente, consolidar e estimular o desenvolvimento profissional 

dos professores, especialmente enquanto reflete em autonomia. Isto 

vem ao encontro da perspectiva exposta por Nóvoa (1992, p. 27) quando 

advoga que “importa valorizar paradigmas de formação que promovam 

a preparação de professores reflexivos, que assumam a responsabilidade 

do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem como 

protagonistas na implantação das políticas educativas”.

Como no campus da IES A onde leciona há um grupo de cinco do-

centes surdos, o Professor 05 menciona que existe um trabalho muito 

articulado e o apoio mútuo entre estes profissionais surdos, que, com a 

colaboração dos intérpretes, constituem o seu próprio espaço, com au-

tonomia para a criação de projetos e execução de pesquisas. Isto, em seu 

ponto de vista, fortalece o grupo e contribui para a autoafirmação destes 

profissionais, o que potencialmente pode ser identificado como um grupo 

colaborativo-reflexivo. No entanto, para que o trabalho reflexivo seja 

profícuo é importante a interlocução com o coletivo da instituição onde 

atuam, pois o trabalho em equipe propicia, conforme aponta Morgado 

(2016, p. 58, com grifos do autor) “debates e partilha de experiências 

como colegas. Além disto, facilita a concepção e realização de projetos 
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curriculares integrados”. Assim, a construção do currículo, como uma 

ação de competência dos docentes, sendo operada em uma conjuntura 

de coletividade, com a articulação dos docentes surdos e ouvintes, pode 

instigar a reflexão na ação, em especial quanto a definição de uma proposta 

de ensino que favoreça “o desenvolvimento de capacidades e hábitos de 

negociação e propicia a implementação de práticas democráticas nas 

escolas” (MorGAdo, 2016, p. 58).

No tocante à visão estigmatizada do docente surdo é preciso con-

siderar que as construções culturalmente elaboradas em torno dos 

sujeitos com deficiências sempre tiveram um caráter assistencialista e 

apontaram para uma incapacidade destes sujeitos, quer seja em termos 

de desenvolvimento acadêmico, quer seja em termos de desenvolvimento 

profissional. Um estigma social pode abarcar o conjunto de situações que 

não são reconhecidas dentro de um determinado padrão cultural (no caso 

o padrão ouvinte), sendo que o processo de estigmatização pode gerar 

consequências sociais e pessoais nas diferentes áreas de desenvolvimento 

de um sujeito, em seus aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais 

(dovIdIo et al., 2003). disso pode decorrer a perda de status, a diminuição 

da autoestima, o desinteresse pelas interações sociais ou o isolamento, 

que além de provocar a marginalização do sujeito também pode provo-

car desequilíbrio, em termos de sua saúde. Uma atitude de mudança em 

relação aos estigmas ou estereótipos, que historicamente provocaram a 

exclusão dos surdos, requer uma pauta concreta de ações que incluem a 

revisão de conceitos e valores, perpassando pela aceitação do diferente, 

em benefício da diversidade. 

o Professor 02 refere que, nas situações em que não foi possível 

contar com a presença de intérprete buscou “participar, mas não é fácil, 

pois preciso fazer leitura labial e não consigo acompanhar todas as dis-

cussões, perdendo assim muitas informações”. Esse profissional, alijado 

de seu direito a participação efetiva, pouco participou das construções 

coletivas de sua IES e como numa atitude compensatória destaca que, ao 

término das reuniões, sua chefia o chamava para uma conversa individual, 
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apresentando a ata da reunião e repassando todos os pontos debatidos, 

sendo que neste momento o Professor 02 refere que “caso não concorde 

com alguma situação, exponho minha opinião, que é inserida na ata”. Isto 

pode denotar uma pseudoparticipação, uma vez que, o sujeito surdo 

ficou à margem dos debates, sendo notificado das principais decisões, 

em momentos posteriores.

Ainda, a Professora 01, menciona que as dificuldades comunicativas, 

tanto com seus pares, como com seus estudantes, podem provocar 

uma situação de discriminação, quando o surdo fica excluído do acesso 

à informação em pauta do momento. Para o Professor 04, a questão da 

discriminação foi muito sentida, uma vez que, ao chegar na universidade 

“não conversava e nem mantinha contato com os demais professores. Eles 

eram frios e distantes. Não fazíamos e nem participávamos de reuniões”. 

Isto se evidencia, também da fala do Professor 06 que afirma que “os 

professores não me chamam para conversar, nem ao menos tentam 

conversar. Sei que a comunicação é difícil, mas é possível. o intérprete 

sempre me acompanha, mas mesmo assim percebo a distância e o receio 

dos demais professores”. o estigma em torno do professor surdo, ainda 

é uma realidade na universidade, o que o Professor 06 confirma ao re-

ferir que “muitas vezes, numa reunião, meu intérprete conversa com os 

professores e quando pergunto sobre o que estão falando, ele me ignora. 

Percebo a falta de ética do intérprete, pois ele poderia contribuir para 

minha inclusão no grupo, mas não o faz”. A estigmatização do docente 

surdo tende a diminuir, à medida em que a convivência se estabelece e a 

comunicação e interação melhoram

Nos espaços das IES onde atuam, os docentes surdos mencionam que, 

aos poucos, as diferenças são saneadas, de modo que, tanto a comuni-

cação quanto as trocas e aprendizagens coletivas vão se consolidando 

a partir do apoio dos pares, da aceitação e da definição de políticas ins-

titucionais. Este conjunto de ações se configuram como um imperativo 

para a superação de obstáculos vividos pelo professor surdo principiante 

na docência universitária.
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Considerações finais

o estudo, ao centrar seu foco na análise da inserção de docentes surdos 

no Ensino Superior, a partir das recentes políticas implementadas em duas 

universidades federais localizadas no Estado do Paraná, permitiu algumas 

reflexões marcadamente vivenciadas por este grupo de profissionais em 

situações locais, que podem encontrar ressonância em outras IES, pela 

pertinência do tema. Na escolha da profissão docente, assim como na 

construção da identidade profissional, os professores surdos, envolvidos 

neste estudo, sinalizam que as lutas, assim como a cultura e a história da 

comunidade surda, os constituem, sendo estas apontadas como elementos 

motivadores para o interesse pelo magistério quando vislumbram, nesta 

ação profissional, possibilidades de efetivas contribuições para a área da 

surdez, bem como para o campo da educação inclusiva.

Ainda que os professores busquem, individualmente, diferentes 

alternativas para enfrentar as dificuldades estruturais, pedagógicas ou 

relacionais, é necessário que as IES garantam espaços e iniciativas para 

o desenvolvimento profissional dos docentes surdos, sendo estas de ca-

ráter coletivo. Quanto as dificuldades estruturais, os professores surdos 

relembram que, na fase de inserção profissional não encontraram, em 

suas IES, ambientes adequados, referindo a falta de equipamentos ou 

espaços para o desenvolvimento de seu trabalho, assim como a ação 

insuficiente de tradutores intérpretes de libras, que mesmo contratados 

pelas IES, não conseguiam acompanhar todas as ações acadêmicas junto 

aos docentes surdos.

As barreiras na comunicação entre docente surdo e estudantes das 

licenciaturas dificultam o processo de ensino e aprendizagem, sendo 

estas destacadas como dificuldades de caráter pedagógico. Além disto, 

o fato de que muitos acadêmicos das licenciaturas demonstram falta de 

interesses no aprendizado da libras, buscando a disciplina apenas para 

cumprimento do currículo, também se interpõe como uma dificuldade 

pedagógica a ser enfrentada. Neste sentido, é mister a incorporação 
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de metodologias de ensino, pautadas em estratégias que motivem os 

futuros professores, no reconhecimento da libras e da cultura e história 

dos surdos. Este trabalho comprometido junto aos futuros professores, 

pode se refletir no reconhecimento do aluno surdo como um sujeito de 

direitos, de modo que estes possam se desenvolver autonomamente, 

expressando sua plena cidadania. Assim, se anui a perspectiva de Quadros 

(1997) de que é muito importante que os profissionais responsáveis por 

este processo sejam competentes na libras e tenham desenvoltura para 

lidar com os estudantes surdos e com suas famílias.

As dificuldades relacionais, são destacadas pelos professores surdos, 

iniciantes na carreira do Magistério Superior, a partir das resistências ou 

falta de aceitação pelos seus pares. A partir das ideias apontadas fica 

evidente a importância do apoio dos pares para superação de obstáculos 

vivenciados pelo docente surdo na inserção na carreira universitária.  As 

aprendizagens teóricas construídas na formação inicial dos professores 

surdos passam a ser validadas, na prática, no momento em que os pro-

fissionais assumem seu papel na docência. Isto se corrobora, a partir da 

visão de Pryjma e oliveira (2016), no sentido de que, neste período, a 

solidariedade dos colegas mais experientes na docência passa a ser funda-

mental e, por intermédio dos amigos críticos, e em especial do apoio que 

estes oferecem, a investigação sistemática sobre si mesmo se amplia e os 

docentes passam a contar com espaços propícios ao diálogo, às trocas de 

experiências e à reelaboração de seu fazer pedagógico. é no ambiente de 

trabalho dos professores que devem ser constituídos encontros temáticos, 

sessões formativas, grupos de discussão, e outras atividades formativas, 

objetivando à socialização de saberes e proposição de alternativas viáveis 

que permitam a incorporação das reflexões na prática.

Além das atividades de ensino, os docentes surdos encontram, nas IES 

pesquisadas, a autonomia para elaboração de projetos de pesquisa e de 

extensão, o que demonstra a compreensão, por parte destes profissionais, 

dos eixos que fundamentam a universidade. A extensão, propiciada, pela 
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oferta de cursos de libras para professores, funcionários e comunidade é 

apontada por todos os professores como uma forma de mostrar a impor-

tância da língua Brasileira de Sinais. também, o envolvimento em grupos 

de pesquisa, reuniões de estudos e em eventos educacionais é ressaltado 

como muito positivo para o desenvolvimento profissional dos docentes 

surdos, o que motiva para a pesquisa sobre a prática. A produção de ma-

teriais didáticos e obras sobre a temática da surdez e sobre o ensino da 

libras, por meio de publicações subsidiadas e incentivadas pelas editoras 

das próprias IES, se constitui como uma ação de apoio institucional de 

grande importância, em especial frente a situação de pouca produção 

acadêmica disponível nesta área, o que incita a divulgação do trabalho 

para além dos limites das IES, alcançando as demais instituições formativas.

As políticas para o desenvolvimento profissional dos docentes surdos, 

planejadas e executadas pelas IES estudadas, contribuem para o processo 

de afirmação da identidade profissional, uma vez que, associadas aos 

percursos individuais trilhados na formação inicial e continuada, compõe 

um rol de ações que oportunizam o profissional surdos se reconhecer 

enquanto professor.  Ainda, se ressalta que discussão sobre a inserção 

dos docentes surdos, enquanto formadores nas universidades, precisa 

considerar as expectativas e as dificuldades desses profissionais, pelo 

viés da acessibilidade e da garantia da construção de uma sociedade 

inclusiva estruturada pela convivência e pelo reconhecimento da diver-

sidade e respeito às diferenças. o acesso dos docentes surdos à carreira 

do Magistério Superior, garantida na legislação, pode ser um elemento 

importante para a reflexão sobre a inserção destes profissionais, mas, por 

si só, não garante a inclusão. Na construção da identidade profissional 

dos docentes surdos precisam ser contempladas, além das premissas 

expostas nos diplomas normativos nacionais, as políticas e práticas a 

serem assumidas no contexto local das instituições de Ensino Superior, 

notadamente quando aos propósitos de seu efetivo desenvolvimento 

profissional docente.
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10 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE PROFISSIONAL E AS EXIGÊNCIAS  
DA PROFISSÃO

Flávia Wagner

Novas exigências estão sendo apontadas ao trabalho de professores no 

ensino superior, o qual precisa estar preparado para exercer a profissão 

de modo a compreender as reivindicações/cobranças/necessidades do 

contexto sócio-político-econômico e cultural. É com o intuito de ampliar 

essa discussão sobre quem é e o que faz o docente do ensino superior que 

propomos neste capítulo fazer um estado da arte em torno da constru-

ção da identidade do professor do ensino superior e as exigências para 

atuar na profissão. O texto pretende dar subsídios sobre a profissão do 

professor universitário para todos aqueles que desejam ingressar ou que 

iniciaram sua docência no Ensino Superior.

Quem são os professores universitários?

A pergunta remete para a reflexão: como se constroi uma iden-

tidade profissional? Será que no período em que se vive com tantas 

mudanças na expansão do ensino superior para classes heterogêneas, 

as concepções de ensino e aprendizagem, a influência das tecnologias, 
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tem havido crises de identidades ou até mesmo perdas de identidades 

da profissão docente universitária?

Na busca por respostas encontramos no documento do instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa do Brasil (iNEP) a definição de docentes 

universitários, os quais “são caracterizados como profissionais, que pla-

nejam, supervisionam e avaliam atividades no nível superior” (iNEP, 2004, 

p. 12). Na intenção de ampliar a compreensão, buscou-se o entendimento 

sobre o que é ser um profissional? Os estudos de le Boterf (2003) nos 

ajudam a entender que é aquele que sabe administrar uma situação 

profissional complexa e que se define pela atividade de administrar. No 

caso do docente universitário, é preciso administrar o conhecimento, 

dentro do tempo e do espaço do ensino e da aprendizagem. O autor 

estende sua compreensão e afirma que o profissional é um produtor de 

competências, mas para isso, esclarece que é preciso dominar saberes 

e mobilizar recursos: saber agir e reagir com pertinência (saber ir além 

do prescrito); saber combinar recursos e mobilizá-los em um contexto 

(saber mobilizar seus recursos e o do meio); saber transpor (saber usar o 

metaconhecimento e interpretar contexto); saber aprender e aprender 

a aprender (transformar ação em experiência); saber envolver-se (ética, 

riscos e subjetividade). 

Nesta linha da definição do profissional docente do ensino superior 

localizamos a lei 5540/68. reconhecimento oficial: Dec. n.º 60.684/67, 

p. 8 que descreve, 

[...] são profissionais que exercem seu trabalho nas universi-

dades e nos estabelecimentos isolados, em nível de graduação, 

ou mais elevados, para fins de transmissão e ampliação do 

saber e do sistema indissociável de ensino e pesquisa, e a 

outras atividades inerentes à administração universitária 

exercida pelos docentes.
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Nesta compreensão, as atividades docente vai para além das funcões 

acadêmicas pedagógicas, se estendem para as ações administrativas da 

universidade e também para a função do professor ser pesquisador. 

Seguimos para a reflexão de como se dá a reprodução e a transfor-

mação da identidade do profissional professor universitário. Buscou-se 

os estudos de Dubar (1997), o qual defende a teoria que a identidade 

profissional se dá a partir dos processos de socialização dos quais elas se 

constroem e se reconstroem ao longo da vida.

A dimensão profissional da identidade está ligada diretamente à 

formação, ao emprego e à cultura. Porém, destaca-se a forte influência 

das transformações identitárias com a evolução do emprego, a formação 

intervém nestes domínios identitários muito para além das instituições 

educacionais e da cultura. Nesse sentido, a crise de identidades profissionais 

aparece junto com as crises econômicas, as quais criam novas estratégias 

de sobrevivência que impactam na formação e na identidade profissional. 

Essa crise das identidades profissionais, do choque do antigo com 

o novo, da permanência com a evolução, do estável com o instável, são 

chamadas por Dubar (1997) como dinâmica de desestruturação/reestru-

turação da identidade, 

cada configuração identitária tem hoje uma forma mista no 

interior da qual as antigas identidades entram em conflito 

com as novas exigências da produção e onde as antigas 

lógicas que perduram entram em combinação e, por vezes, 

em conflito com as novas tentativas de racionalização eco-

nômica e social (p. 190).

No entanto, apesar das crises de identidades, Dubar (1997) com-

preende que a identidade não se perde, ela é construída e reconstruída, 

sendo modificada ao longo da vida. Tendo em vista que a identidade 

pessoal é construída da percepção subjetiva que o indivíduo tem da 

sua individualidade, consciência e definição de si próprio, diferente da 
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indentidade social que revela a preocupação objetiva com elementos do 

exterior, valores construídos socialmente, é um produto das sucessivas 

socializações e assim se define a identidade social:

[...] não são nem expressões psicológicas de personalidades 

individuais nem produtos de estruturas ou de políticas econó-

micas que se impõem a partir de cima, elas são construções 

sociais que implicam a interação entre trajetórias individuais 

com uma transação interna do individuo com a transação 

externa com outros indivíduos em trajetórias sociais e pro-

fissionais, são os valores que foram adquiridos socialmente 

(DUBAr, 1997, p. 189). 

Nesse sentido, a conceitualização esboçada pelo autor recusa a 

distinção da identidade individual da social para se fazer a identidade 

profissional. Essas são inseparáveis e estão unidas, porque a identidade 

para si está permeada pelo outro e por seu reconhecimento negativo 

ou positivo. A construção da própria história permite estar inserido na 

história de outros.

Sendo assim, pode-se dizer que as representações as quais os 

professores têm do que é ser docente estão alicerçadas nos saberes 

que cada professor apreende ao longo da vida, sua trajetória pessoal e 

profissional. Os professores, no seu cotidiano, imprimem por meio dos 

seus hábitos, caracterizam a sua maneira de exercer a docência, é um 

saber ser e fazer pessoal e profissional que são validados pelo cotidiano 

da profissão Tardif (2002). 

No que se refere às trajetórias individuais, existem quatro grandes 

espaços-tempos que marcam e impactam diretamente na construção 

da identidade profissional, que poderia ser chamado de uma biografia 

profissional: 1) momento da construção da identidade que corresponde 

tradicionalmente à formação profissional inicial; 2) momento da con-

solidação da identidade ligado à inserção e à aquisição progressiva da 
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qualificação nas carreiras do ofício; 3) momento do reconhecimento da 

identidade que está sujeita ao acesso a responsabilidades na empresa; 4) 

momento de envelhecimento da identidade e da passagem progressiva 

à reforma/aposentadoria Dubar (1997). 

Sendo assim, o espaço social das identidades profissionais é construído 

de forma inseparável da existência de espaços de emprego-formação e 

dos tipos de relações profissionais que estruturam as diversas formas de 

atuação no mercado de trabalho.

Nesse cenário em que o emprego é cada vez mais central para os 

processos identitários, a “formação” é diretamente afetada, por ser cada 

vez mais valorizada não somente ao acesso aos empregos, mas também 

nas trajetórias de desenvolver perfil para buscar e se manter no empre-

go. No caso dos Professores Universitários, a formação continuada é 

um espaço importante para essa construção da identidade profissional. 

Para realizar a construção de uma identidade profissional e, portanto, 

social, os indivíduos devem entrar em relações de trabalho, participar 

de uma forma ou de outra em atividades coletivas de organizações, 

intervir de uma forma ou de outra no jogo de atores (atores “internos” 

à empresa, atores que estruturam os ofícios ou os ramos profissionais, 

atores da formação, atores da gestão social do desemprego entre ou-

tros). “A identidade no trabalho baseia-se em representações coletivas 

diferentes, que constroem atores no sistema social e instituição” (DUBAr, 

1997, p. 94). Sendo assim, pode-se constatar que exercer uma profissão 

ou ocupar um emprego implica socialização profissional.

A socialização é o desenvolvimento de uma dada representação 

do mundo. Cada indivíduo constrói lentamente, utilizando imagens 

retiradas das diferentes representações existentes, que ele reinterpreta 

para formar um todo original e novo. A socialização é um processo de 

identificação, de construção de identidade, ou seja, de pertença e de 

relação Dubar (1997). Para contribuir com a discussão sobre identidade 

profissional, com o enfoque na docência do ensino superior, Pimenta 



F l áv i A WAg N Er198

(2002) argumenta que existem duas dimensões que contribuem, a 

social e a pessoal: 

[...] a identidade profissional se constrói a partir da significa-

ção social da profissão, da revisão constante das tradições 

e dos significados sociais da profissão; da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente e que permanecem 

significativas e resistem a inovações por conterem saberes 

válidos às necessidades atuais; do confronto entre as teorias 

e as práticas, da análise sistemática das práticas à luz das 

teorias existentes, da construção de novas teorias. A dimen-

são pessoal se fundamenta no sentido que cada professor 

confere a sua atividade docente, o que inclui sua história de 

vida – familiar, escolar, profissional – sua visão de mundo e 

de homem, seus valores, seus saberes e principalmente no 

que significa para ele ser professor (p. 370).

Em linhas gerais, a construção da identidade de profissional se 

dá num espaço individual e social, onde se estrutura a natureza das 

competências e os modos legítimos de reconhecimento para se atuar 

na área docente. Para tentar caracterizar algumas premissas sobre a 

identidade dos docentes universitários, tomamos a iniciativa de res-

ponder à pergunta: o que distingue o docente universitário dos demais 

níveis de escolaridade? 

Todos os professores, independente do nível de escolaridade que 

trabalham, exercem o ensino, com isso, planejam, executam e avaliam o 

processo de ensino e aprendizagem em diferentes graus de complexidade, 

de acordo com a faixa etária do seu público e com o currículo proposto. 

Além do ensino, os professores exercem atividades extraclasse, como 

participação em reuniões entre os professores e a direção, reuniões 

de estudo de classe/turma, formação continuada e atendimento aos 

estudantes e/ou famílias junto a profissionais orientação escolar.
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No entanto, o professor universitário além de exercer todas essas eta-

pas do ensino mencionadas, também tem o compromisso de apresentar 

conhecimento atualizado sobre a profissão que exerce, tendo como res-

ponsabilidade aproximar o estudante do campo de atuação profissional, 

por meio do ensino com pesquisa e extensão. E além de exercer todas as 

atividades extra classe, tem também como compromisso desenvolver a 

pesquisa/investigação (elaboração de projetos, participação em grupos 

de pesquisa, publicações de textos acadêmicos, orientações aos estu-

dantes e participação em bancas de trabalhos acadêmicos) e a extensão/

comunidade (eventos, palestras, oficinas, cursos e projetos), em muitos 

casos, também a gestão (cargos de coordenação de curso, de estágio, 

de trabalho de conclusão, de responsabilidade técnica de laboratórios 

entre outros). São responsáveis por contribuir para a construção de um 

currículo profissional no ensino superior, o que exige um conhecimento 

do campo de atuação profissional, das políticas da área e da educação. 

Esse profissional, comparado aos outros graus de ensino, possui maior 

autonomia pedagógica para elaborar o planejamento e desenvolver 

suas práticas para atender, de modo criativo e crítico, às transforma-

ções curriculares, o que requer maior responsabilidade e competências 

pedagógicas. Tem o compromisso de formar profissionais para atuar 

no contexto da sociedade contemporânea, respondendo às exigências 

éticas e de perfil profissional preconizado nas diretrizes curriculares dos 

cursos vinculados. O professor do ensino superior possui propósitos que 

o diferenciam dos demais níveis de escolaridade, têm relação com a sua 

formação inicial, ou seja, estão direcionados as suas disciplinas, muito 

mais do que a profissão docente. São especialistas nas suas disciplinas 

e na sua maioria não são licenciados/formados para serem professores. 

Apesar das características levantadas até o momento para tentar res-

ponder quem são os docentes universitários, certos estudos mostram 

a realidade de como eles se constituem docente:
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[...] o professor universitário aprende a sê-lo mediante um 

processo de socialização, em parte intuitiva, autoditada, ou 

seguindo a rotina dos outros. isso se explica, sem dúvida, 

devido à inexistência de uma formação específica como 

professor universitário. Nesse processo, joga um papel mais 

ou menos importante sua própria experiência como aluno, 

o modelo de ensino que predomina no sistema universitário 

e as reações de seus alunos, embora não há que se descar-

tar a capacidade autodidata do professorado. Mas ela é 

insuficiente (BENEDiTO, FErrEr E FErrErES, 1995, p. 131)

Assim, muitos docentes universitários vêm sendo autodidatas e 

reproduzem práticas de outros professores que lhes serviram de refe-

rência ao longo da sua história. Nesse processo de se constituir docente 

na prática, Tardif  e  lessard (2005) dizem que os professores costumam 

ser:“um corpo de executores que lhes é reservada certa autonomia para 

a realização do seu trabalho. E nessa dupla posição de executantes e au-

tônomos, os professores sofrem tensões e dilemas, bem como, assumem 

diferentes maneiras de desenvolver sua identidade profissional” (p. 78) 

constitunido assim em diferentes docências.

Diferentes docências

Os docentes, ao executarem de forma autônoma sua prática de ensino 

e aprendizagem, constituem diferentes docências Silva (2015). Para isso, 

estudiosos abordam a possibilidade de três modelos de docente denomi-

nado de: especialista técnico; profissional reflexivo e intelectual crítico.

O docente especialista técnico foi descrito por Schön (2000) como 

um  modelo que representa a racionalidade técnica. O conhecimento 

válido é aquele  que pode ser aplicado como técnica. São profissionais 

que solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos  

mais apropriados  para propósitos específicos.
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Assim, o docente especialista técnico é considerado profissional à medida 

que demonstre domínio técnico para aplicação inteligente de metodologias 

de ensino, de procedimentos de gestão de grupo e manejo de técnicas de 

avaliação. No entanto, deixam de analisar o contexto da sua prática, as re-

lações mais amplas dos sujeitos envolvidos e as questões sociais presentes. 

Schön (2000, p. 6) faz a crítica à racionalidade técnica e menciona que os 

“Engenheiros sabem construir estradas e possuem conhecimento técnico 

sobre o solo, materiais e tecnologias para definir atividades, superficies e 

dimensões, no entanto, negam as dimensões financeiras, econômicas, am-

bientais e políticas no processo de ensino e aprendizagem”.

Para Contreras (2002), assumir o modelo  da racionalidade técnica 

como modelo de profissionalidade significa assumir uma concepção 

“produtiva” do ensino, isto é, entender o ensino como atividade dirigida 

para alcançar resultados ou produtos predeterminados. “É uma aceitação 

das metas do sistema e preocupação com a eficácia e eficiência do êxito, 

havendo uma despolitização da prática” (p. 96).

Pimenta e Anastasiou (2010), entre outros, analisam que o exercício 

da docência desses professores tem por base muito mais a imitação da 

docência que tiveram, quando da sua formação, na condição de aluno, 

que propriamente a reflexão do significado de ser docente na Educação 

Superior nos dias de hoje.

O docente prático reflexivo é outra concepção de docência baseada 

nas ideias de Schön (2000), também denominada como racionalidade 

prática, isso significa assumir uma formação profissional por meio da 

reflexão, da análise e da problematização da prática, valorizada como 

momento de construção de conhecimento, aprender fazendo.

O docente é alguém que aprende, ensina e reconstrói seus saberes 

mediante a reflexão na ação frente às situações com as quais se defron-

ta na prática, relacionando-as com os saberes apreendidos durante a 

trajetória de formação. É um ensino cujo aprender por meio do fazer é 

privilegiado em diferentes situações práticas, por meio de resolução de 

problemas que visam a formar profissionais criativos.
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Contreras (2002) analisa o conceito de professor reflexivo, proposto 

por Schön, e faz críticas afirmando que tal concepção de reflexão tem 

limitações, ou seja, “falta-lhe especificidade em relação aos problemas 

que merecem reflexão e falta-lhe um conteúdo concreto para refletir, 

deixando para o docente guiar-se pelos valores educativos pessoalmente 

definidos” (p. 142). Outra reflexão sobre esse modelo parte de Pimenta 

(2007), ele alerta sobre o cuidado que se deve ter sobre o conceito do 

professor reflexivo da própria prática, de responsabilizar o docente de 

forma exclusiva pelos problemas estruturais de ensino. 

 O professor intelectual crítico é uma concepção baseada nas ideias de 

giroux (1997), defende que os professores devem ser capazes de moldar 

os modos nos quais o tempo, espaço, atividade e conhecimento organizam 

o cotidiano, identificando-os como intelectuais transformadores. É um 

modelo que faz oposição ao modelo da racionalidade técnica, pois procura 

construir um processo educativo emancipador, questionador da realidade, 

a fim de transformá-la. Enfatiza o papel que: “[...] os professores assu-

mem a produção e ou a legitimação de interesses políticos, econômicos e 

sociais variados através das pedagogias por eles endossadas e utilizadas. 

Se dedicam aos valores do intelecto e ao fomento da capacidade crítica 

dos seus estudantes” (girOUX, 1997, p. 161).

Dentro dessa concepção de professor como intelectual transforma-

dor, giroux (1997) convida os professores a assumirem sua participação e 

responsabilidade na totalidade do planejamento a execução do currículo, 

para juntos decidirem sobre o que devem ensinar, como devem ensinar 

e para qual sociedade estão formando.

Essa constatação dos diferentes tipos de professores tem impulsio-

nado iniciativas de formação continuada nas iES para discutir a profissão 

professor universitário, principalemnte para os Professores no início de 

carreira. Entende-se que é preciso investir na formação e no desenvolvi-

mento profissional dos professores para que constituam sua identidade 

profissional e se conscientizem das competências pedagógicas que 
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necessitam para o ato de ensinar e aprender na Educação Superior, as 

quais estão diretamente ligadas a uma tomada de decisão e escolhas de 

ideologias de sociedade que pretendem formar.

Quais as exigências para ser professor universitário?

A universidade deixou de ser o loco exclusivo da produção de co-

nhecimento, o professor deixa de ser o único detentor do conhecimento 

e a tecnologia ganha espaço para a multiplicidade de fontes e acesso à 

informação, o que convida o professor a rever seu papel no ensino, sendo 

mais um mediador entre a informação e a produção de conhecimento do 

que um mero transmissor de informações Masetto (2010). 

Além da tecnologia, outro fator que contribui para a mudança do 

perfil docente é o dinamismo das profissões, tanto na atualização como 

na crescente demanda de novas profissões, que exige inúmeras e novas 

atribuições para a atuação no mercado de trabalho. Atualmente, o pro-

fessor deve refletir, antes bastava meu conhecimento sobre determinada 

disciplina, agora me pergunto: como dar conta da quantidade de infor-

mação que já está disponibilizada para os estudantes? Como me manter 

atualizado? Qual é o meu papel?

Nos estudos exploratórios de vaz-rebelo, Pessoa e Barreira (2010) 

destacam que a profissão do professor universitário é dinâmica e que para 

compreender as concepções as quais o cercam, é necessário conhecer o 

contexto histórico e cultural no qual se vive, pois conceituar o que era ser 

professor universitário 50 anos atrás é bem diferente dos tempos atuais. 

Na sociedade contemporânea, estão postas ao trabalho dos profes-

sores novas exigências, devido aos problemas sociais. Segundo Almeida 

e Pimenta (2014), cobra-se dos professores que cumpram funções de 

família e de outras instâncias sociais; que respondam à necessidade 

de afeto dos alunos resolvendo problemas da violência, das drogas e 

da indisciplina; preparando melhor os alunos nos conteúdos das mate-
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máticas, português, das ciências e da tecnologia, para colocá-los em 

melhores condições para enfrentarem a competitividade; restaurando a 

importância dos conhecimentos na perda de credibilidade das certezas 

científicas. Também, que sejam regeneradores das culturas/identidades 

perdidas com as desigualdades/diferenças culturais; que gestionem as 

instituições com economia cada vez mais enxuta; trabalhando coletiva-

mente nas instituições com horários cada vez mais fragmentados. Tem 

um peso e uma importância todas essas demandas, mas não se pode exigir 

que os professores, individualmente, façam frente a elas. Espera-se que, 

coletivamente, apontem caminhos institucionais ao seu enfrentamento. 

Dentre as exigência apontadas destacamos o desafio da profissão 

para trabalhar com o “público estudantil”, que apresenta heterogeneidade 

em idade, etnias, gênero e projetos de vida. Apresentam também certa 

imaturidade emocional para com as relações e as responsabilidades acadê-

micas, o que exige do Professor maior atenção as necessidades individual 

de cada estudante e conhecimento sobre estratégias de  mediação na 

construção das relações para a aprendizagem. 

No Brasil, a maioria dos estudantes universitários estudam no perí-

odo noturno e são trabalhadores, com tempo reduzido para dedicar-se 

aos estudos fora da aula. Esse quadro gera tensões no docente, pois o 

estudante que encontra não é o modelo do seu tempo de universidade, 

o qual possuía tempo para estudar e vivia outras ações acadêmicas 

na universidade para além da aula, era subsidiado pelos famliares e 

não possui família para sustentar. O perfil de estudante  universitário 

que temos hoje, exige do professor competências pedagógicas para 

atender a essas demandas que nem sempre tem formação adequada.

Outras exigências estsão prescritas nas políticas educacionais 

brasileira. Para efeito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), segundo a Portaria Normativa nº 23, de 21/12/17, 

“instrumento de re/Credenciamento de instituições de Educação Superior 

e reconhecimento e renovação de Cursos Superiores”, exige-se para o 
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funcionamento de um Curso de graduação o percentual dos docentes 

previstos/efetivos, com titulação obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu. Para que um Curso tenha nota máxima (5) no indicador 

de titulação docente é que tenha um percentual de 80% de mestres e 

doutores no seu corpo docente. 

Compreende-se que um corpo docente qualificado na sua titulação 

terá mais condições de analisar os conteúdos dos componentes curricu-

lares, abordar a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do 

discente, fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, 

para além da bibliografia proposta, proporcionar o acesso a conteúdo 

de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas 

e ao perfil do egresso, e incentiva a produção do conhecimento, por 

meio de grupos de estudo ou de pesquisa e da publicação (iNEP, 2017).

Segundo o Censo da Educação Superior (iNEP, 2014), a titulação 

dos docentes que possuem doutorado continua crescendo no Brasil, 

tanto na rede pública quanto na rede privada. Por outro lado, o nú-

mero daqueles que apenas possuem especialização cai a cada ano 

nas duas redes.

Figura 1. grau de Formação Docente – Brasil 2013 a 2014
Fonte: grau de Formação Docente – Brasil, 2003 a 2014. Censo da Educação 
Superior (iNEP, 2014).
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Contata-se que os docentes em exercício (2003-2014), principalmen-

te na rede privada, tiveram significativa melhora na titulação; o grau de 

especialista decresceu em 15,76%, o grau de mestre aumentou 8%; e o 

grau de doutor cresceu 8%. Esse cenário tem se modificado desde 2010, 

e a alteração na legislação brasileira tornou mais exigente o processo de 

recredenciamento das universidades, como, por exemplo, a necessidade 

de quatro mestrados e dois doutorados com professores em dedicação 

integral para a docência. Caso as instituições não venham a atingir esse 

mínimo, correm o risco de passarem para o status de faculdade, e isso 

implica a perda de autonomia. Essa perspectiva tem movimentado as 

universidades de pouca tradição na pesquisa a fortalecerem políticas 

direcionadas a esses novos padrões de exigência, e também a incentivar 

e apoiar seus docentes a buscarem suas titulações de mestrado e dou-

torado. O Plano Nacional de Educação que entrou em vigor em 2014 e 

vai até 2024 também reforça essa necessidade, colocando como meta: 

“elevar a qualidade da Educação Superior e ampliar a proporção de mes-

tres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% 

doutores” (MEC, 2014, p.33).

Além da titulação exigida, o Sinaes (2015) também exige que profes-

sor apresente anos de experiência profissional na área (comprovados) de 

pelo menos 2 anos para atuar em bacharelados, e 3 anos para atuar em 

cursos superiores de tecnologia. Como também ter anos de experiência 

no magistério superior de pelo menos 3 anos para atuar em bacharelados/

licenciaturas e 2 anos para atuar em cursos superiores de tecnologia. 

A comprovação de experiência no exercício da docência na educação 

básica é apenas para os professores que trabalham com os Cursos de 

licenciatura, dos quais também precisam apresentar um mínimo de 3 

anos de experiência no exercício da docência na educação básica.

Compreende-se que um corpo docente que possui experiência 

profissional no mundo do trabalho,  permite apresentar exemplos con-
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textualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria 

ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profis-

sional, atualizar-se com relação à interação conteúdo e prática, promover  

compreensão da aplicação da  interdisciplinaridade no contexto laboral 

e analisar as competências previstas no PPC considerando o conteúdo 

abordado e a profissão (iNEP, 2017).

No entanto, além da experiência Profissional, tem-se também a im-

portância da experiência com o magistério, a lDB, lei n° 9.394/96 que 

define as diretrizes para a educação nacional e o Decreto 2.207/97, que 

regulamenta o Sistema Federal de Ensino, fazem referência à necessidade 

de preparação pedagógica para o exercício da docência universitária, a 

superação do problema, caracterizado pela falta de docentes com for-

mação pedagógica para o Ensino Superior e está colocado como tema de 

discussão nacional. Tal formação, quando ocorre, limita-se a cursar uma 

disciplina da área da Metodologia do Ensino Superior, na pós-graduação, 

com carga-horária média de 60 horas, constituindo-se, assim, para a 

maioria dos profissionais que atuam nas salas de aula das universidades, 

a sua principal experiência pedagógica. Compreende-se que é de suma 

importância um corpo docente com experiência na docência superior 

para promover ações que permitem identificar dificuldades dos discentes, 

expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, 

apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos compo-

nentes curriculares, e elaborar atividades específicas para a promoção da 

aprendizagem de discentes com dificuldades e avaliações diagnósticas, 

formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua 

prática docente no período, exerce liderança e é reconhecido pela sua 

produção (iNEP, 2017).

Outra exigência do Sinaes (2016) é referente à produção cien-

tífica, cultural, artística e tecnológica; o instrumento de avaliação 

de Cursos de graduação iNEP( 2016) reconhece que os docentes 

precisam apresentar pelo menos de 4 a 6 produções no triênio, entre 
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eles estão: artigos, livro e/ou capítulo de livro, material didático, tra-

balhos publicados em anais, traduções de livros, capítulos de livros 

ou artigos científicos, propriedade intelectual depositada, projetos e/

ou produções técnicas, artísticas e culturais, produções didático-pe-

dagógicas. O indicativo de avaliação máxima do iNEP (2017) aponta 

que pelo menos 50% dos docentes do curso possuam, no mínimo, 9 

produções nos últimos 3 anos. Compreende-se que essas ações de 

difusão e produção acadêmica promovem publicações científicas, 

didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais, incentivam 

a participação dos docentes em eventos de âmbito local, nacional e 

internacional, o que impacta na atualização do conhecimento e na 

qualidade da formação dos discentes.

Essa atualização profissional exigida é de suma importância em 

determinadas disciplinas universitárias, pode-se dizer que a soma dos 

conhecimentos humanos dobra a cada cinco, dez anos. Portanto, é quase 

impossível um professor acompanhar a evolução de sua especialidade, 

sem um trabalho consciente de atualização, pesquisa e autoinstrução 

(UNESCO, 1998). 

No que tange a exigência referente ao regime de trabalho do corpo 

docente do curso, o iNEP (2017) aponta como qualidade o regime de 

trabalho parcial ou integral. Já que o docente horista corresponde ao 

contratado pela instituição exclusivamente para ministrar aulas, o que 

não vem a contribuir para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, 

planejamento e avaliação. 

Segundo o Censo da Educação Superior (iNEP, 2014), os professores 

estão assim distribuídos no que se refere ao regime de trabalho na rede 

pública e privada:
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Figura 2. regime de Trabalho Docente – Brasil, 2003 a 2014
Fonte: regime de Trabalho Docente. Censo da Educação Superior (iNEP, 2014).

Apesar de a porcentagem nacional de doutores chegar em média a 

50% (conforme constatou-se na Figura 1), nota-se que há uma concen-

tração de doutores nas universidades públicas em jornada de trabalho 

integral. Fica para a rede privada parte dos professores que,  na sua 

maioria, são contratados por tempo parcial ou horista, o que resulta 

uma incipiência com o ato da pesquisa e da extensão nas iES privadas.

Contata-se na Figura 2, na rede privada, que os professores em 

tempo parcial superam os horistas. É um panorama positivo, tendo em 

vista que o docente contratado em regime de tempo parcial “é o docen-

te contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho na 

mesma instituição, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação e orientação de estudantes. O docente em 

tempo integral - o regime de trabalho compreende a prestação de 40 

horas semanais de trabalho, na mesma instituição, nele reservado o 

tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, tra-

balhos de extensão, planejamento e avaliação.” (Portaria Normativa 40, 

consolidada em 29 de dezembro de 2010). Essa realidade permite maior 

tempo de envolvimento dos professores com a docência, no âmbito da 
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pesquisa e da extensão, assim como em ações que qualifiquem a im-

plantação do Projeto Pedagógico dos Cursos. Compreende-se que um 

regime integral de trabalho do corpo docente permite maior dedicação 

à docência, atendimento aos discentes, participação no colegiado e 

NDE, planejamento didático e a preparação e correção das avaliações 

de aprendizagem.

Outras exigências apontadas são encontradas na nota técnica 

da Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) do iNEP, n.º 

025/2015, que vem impactando diretamente no trabalho docente, dos 

quais estão tendo que incluir a discussão dos temas transversais nas 

suas aulas, as quais estão presentes nos seguintes requisitos legais: 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para Educação das relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e indígena; Políticas de Educação Ambiental; Desenvolvimento 

Nacional Sustentável; Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos 

Humanos; Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida; Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. São temas transversais que aparecem como políticas institucio-

nais que devem se traduzir em ações voltadas à valorização da diversi-

dade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e 

do patrimônio cultural, e em ações afirmativas de defesa e promoção 

dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, de modo transversal 

aos cursos ofertados, ampliando as competências dos estudantes para 

atuar na sociedade.

Outra exigência legal é a participação dos professores junto aos 

Núcleos Docentes Estruturantes, chamados de NDE, conforme preconiza 

a resolução da Conferência Nacional de Educação – Conaes (2010), são 

assim caracterizados: corresponde a 30% dos professores da congregação, 

com dedicação parcial e/ou integral, titulação de mestres e de doutores, 

com experiência profissional adequada na área na qual atuam, e devem 

assumir o compromisso de auxiliar a Coordenação do Curso a: estruturar 
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e implementar o Projeto Pedagógico do Curso; verificar os impactos da 

aprendizagem na formação do estudante; analisa se o perfil do egresso 

previamente definido está adequado ao PPC; observa atentamente as 

novas demandas do mundo do trabalho.

Compreende-se essa ação de suma importância para que o docente 

possa participar de forma responsável do ciclo de criação, implantação 

e avaliação do PPC. É um espaço para os professores demarcarem seus 

espaços como intelectuais transformadores; para promoverem ações 

integradas entre o corpo docente; para aliar a reflexão da prática acadê-

mica e os serviços e ensino, pesquisa e extensão a favor da formação de 

cidadãos reflexivos e ativos. 

Por último, têm-se o Exame Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(Enade) que integra ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes) e tem o objetivo aferir o rendimento dos alunos dos 

cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas 

habilidades e competências. As iES pressionam os professores a alinhar 

seus métodos e avaliações ao modelo Enade, para obterem melhores 

resultados. Porém, entende-se que não basta mudar a forma de avaliar, 

se não se muda as formas de como lidar  com  os  resultados  e  o  repla-

nejamento  das  aulas.  Nesse cenário, as iES devem produzir alternativas 

que problematizem a hegemonia dos órgãos reguladores no campo da 

pedagogia universitária, para que o professor não entre numa zona de 

alienação e saia reproduzindo práticas, mas sim que tenha clareza da 

intencionalidade de onde se quer chegar com o processo de avaliação.

Considerações finais

Conclui-se que o professor é um profissional que precisa saber ad-

ministrar situações complexas e poderá exercer funções para além das 

acadêmicas pedagógicas, sendo na gestão, pesquisa ou extensão. 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-sinaes
http://portal.inep.gov.br/web/guest/superior-sinaes
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verificou-se que os docentes, ao executarem de forma autônoma 

sua prática de ensino e aprendizagem, constituem diferentes docências 

que foram aqui denominadas em três modelos especialista técnico; 

profissional reflexivo e intelectual crítico. O último modelo remete para 

um perfil docente mais completo e condizente para a sociedade atual, o 

qual convida o profissional a assumir sua participação e responsabilida-

de na totalidade do planejamento a execução do currículo, para juntos 

decidirem sobre o que devem ensinar, como devem ensinar e para qual 

sociedade estão formando.

Constata-se que a construção da identidade profissional do docente 

é uma mistura da identidade individual da social. Sendo assim, pode-se 

dizer que as representações as quais os professores têm do que é ser 

docente estão alicerçadas nos saberes que cada professor apreende 

ao longo da vida, sua trajetória pessoal e profissional. A socialização 

dos saberes torna-se imprescindível, sendo a formação continuada um 

espaço importante para essa construção da identidade profissional. 

Frente a esse contexto compreende-se que a definição de profis-

sionalidade docente é conjunto de requisitos profissionais que tornam 

alguém um professor, sendo complexa e em permanente elaboração. 

Para contribuir no desenvolvimento da profissionalidade docente ressalto 

a importância do investimento em formação continuada, articulada a 

um processo de valorização identitária e profissional dos professores 

dentro das iESs.

Com relação as exigências para ser docente constatou-se a profissão 

sofre grandes influências tanto da tecnologia, quanto da des/estrutura 

familiar e do público estudantil da geração do século XXi. 

No entanto, as maiores exigências estão nas iES contratantes das 

quais buscam profissionais nos seus processos seletivos e concursos que 

atendam ao perfil docente exigido pelo sistema regulatório externo. 

Com base na Portaria Normativa nº 23, de 21/12/17, é desejável que os 

professores tenham no mínimo mestrado, porém a titulação desejada 
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é o doutorado, que tenha experiência no mercado de trabalho e no 

magistério superior. Porém, existe um peso grande para a produção 

científica, cultural, artística e tecnológica do qual o professor precisa 

demonstrar envolvimento nas ações de difusão e produção acadêmica. 

Para isso deseja-se que esse Professor possa ter uma entrega de tem-

po para viver a profissão docente e a vida acadêmica, sendo assim, o 

regime de trabalho do corpo docente desejado é o parcial ou integral. 

Outras expectativas das iES, diz respeito sobre a necessidade de os 

professores criarem iniciativas para trabalharem os temas transversais 

iNEP (2015) nas atividades acadêmicas; assim como, participarem dos 

Núcleos Docentes Estruturantes Conaes (2010) e se comprometerem 

com a qualidade dos indicadores do Enade.

Frente a este cenário, fica o alerta para que todos os professores 

iniciantes no magistério do ensino superior tenham cuidado para não se 

tornarem escravos do excesso das exigências impostas pela burocracia 

das políticas de avaliação externas e se tornarem técnicos especializados. 

O desafio, além de cumprir com as exigências apontadas, é não deixar 

esvaziar a essência da identidade profissional do professor universitá-

rio, que deve assumir seu papel educativo e formador de administrar; 

e implementar projetos pedagógicos de forma crítica e que contribuam 

para uma sociedade melhor.
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A formação docente específica para a atuação na Educação Superior é 

algo relativamente recente no Brasil. Historicamente, os professores 

universitários eram ou ainda são profissionais bem-sucedidos em suas 

atividades profissionais. Segundo Masetto (1998), até a década de 

1970, mesmo existindo no Brasil universidades e a pesquisa já ser uma 

realidade, “basicamente exigia-se do candidato a professor do nível 

superior, o bacharelado e o exercício competente de sua profissão” 

(MASETTO, 1998, p. 10).

Mais recentemente, autores como Masetto e Gaeta (2013), Demo 

(2004), Nóvoa (2009), Esteves (2010) e outros sugerem a necessidade de 

uma profissionalização do docente que atuará na universidade. De acordo 

com Nóvoa (2009), o professor precisa primar por uma formação dentro 

da profissão, ou seja, adquirindo uma relação estreita com a práxis. Além 

disso, o autor propõe uma cultura profissional, mas pondera que o pro-

fessor também é pessoa e, portanto, a profissionalidade não se encontra 

descolada da pessoalidade. Segundo o autor, trata-se da “necessidade de 
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elaborar um conhecimento pessoal (um autoconhecimento) no interior 

do conhecimento profissional e de captar (de capturar) o sentido de 

uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica” 

(NÓVOA, 2009, p. 31).

Ainda assim, o que a realidade brasileira apresenta à formação de 

professores para a Educação Superior, com a exceção de cursos de 

especialização em nível de lato sensu, é a não formação específica para 

atuar na área. O fato tem feito com que vejamos doutores e pós-doutores 

buscando formação pedagógica em cursos de nível lato sensu nos quais 

atuamos. Dessa maneira, nos colocamos de acordo com Nóvoa (2009) 

no sentido de que a formação para a docência na Educação Superior deve 

dar-se dentro da profissão. 

Entretanto, a formação dentro da profissão à qual se refere o autor 

sugere um itinerário que tenha o acompanhamento de um colega mais 

experiente, a exemplo da residência dos profissionais da medicina. 

Neste processo, poderíamos trabalhar em docência compartilhada até 

termos mais segurança de como agir nos casos mais difíceis, pois é “no 

diálogo com os outros professores que se aprende a profissão” (NÓVOA, 

2009, p. 30). Sabemos, porém, que não é bem isso o que acontece nas 

universidades brasileiras.

Dessa forma, este ensaio tem o objetivo de apresentar o relato de 

experiência de uma docente universitária iniciante e a construção de 

sua logobiografia. usamos o termo no sentido do que escreve Fossatti 

(2010), quando refere que a logobiografia consiste em procurar construir 

histórias de vida providas de significado, tanto para aquele que narra sua 

trajetória, como para o pesquisador. Trata-se, portanto, de um estudo 

de caso, que utilizou como fonte de coleta de dados o diário de campo 

de uma das autoras e recorreu à revisão de literatura sobre o tema para 

respaldar teoricamente a pesquisa qualitativa. Após esta breve intro-

dução apresentamos o marco teórico que embasou o estudo, seguido 
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dos caminhos metodológicos trilhados. Na sequência, descrevemos os 

resultados da pesquisa, as considerações finais e referências.

Marco teórico

A universidade brasileira, tradicionalmente voltada à elite (MASETTO 

e GAETA, 2013), passou por um processo de universalização a partir 

dos anos 2000, com políticas como o Programa universidade para 

Todos (Prouni), o Financiamento Estudantil (Fies), Sistema de Seleção 

unificada (Sisu) e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Outras ações 

como o Programa de Apoio a Planos de reestruturação e Expansão das 

universidades Federais (reuni), instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 

de abril de 2007, integraram o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE)1. Este tratou-se de uma política lançada pelo governo federal em 

2007 com foco na Educação Básica, mas com grandes reflexos na Educação 

Superior, uma vez que respaldava as metas do primeiro Plano Nacional 

de Educação (PNE), a lei n.10.172/01. Para a Educação Superior, o PNE 

de 2001 estabeleceu a ousada2 meta de “Prover, até o final da década, a 

oferta de Educação Superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 

a 24 anos” (BrASil, 2001), que na época se encontrava em 12%, algo em 

torno de 2.125.958 acadêmicos.  

Dessa maneira, é possível perceber que os esforços em torno da uni-

versalização da Educação Superior levaram aproximadamente 6 milhões 

de estudantes a entrarem na universidade, segundo dados do último 

censo da Educação Superior (iNEP, 2015) nos últimos dez anos, chegando 

à cifra de 8.033.574 jovens de 18 a 24 anos cursando o nível superior. Esse 

movimento demandou, obviamente, um número maior de docentes na 

1  Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2018.
2  Dizemos “ousada” porque, mesmo quase vinte anos depois, ainda não alcançamos a meta. De 
acordo com o Observatório Nacional do PNE atual, cuja meta 12 pretende elevar a porcentagem 
para 33% até 2024 (BrASil, 2014), a cifra hoje encontra-se em torno de 18%. Disponível em: 
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior>. Acesso em: 27 jul. 2018.
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Educação Superior. Neste sentido, a meta 13 do atual PNE busca “Elevar a 

qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres 

e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 

de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% douto-

res” (BrASil, 2014). Por meio do incentivo ao stricto sensu com bolsas 

de estudos da coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (capes) e do conselho Nacional de Desenvolvimento científico 

e Tecnológico (cNPq), entre outros órgãos de fomento, estamos próximo 

da meta, segundo dados do Observatório Nacional do PNE3. 

Entretanto, não há registros de políticas para a formação docente 

com vistas à profissionalização da ação pedagógica na Educação Superior. 

O docente desse grau de ensino, na atualidade, prepara profissionais para 

a contemporaneidade. Segundo Masetto e Gaeta (2013), Nóvoa (2009) 

e outros, somente boa vontade e formação técnica não bastam a este 

docente. Há a necessidade de ele desenvolver competências diferencia-

das, voltadas à universidade do século XXi e ao perfil de estudante que 

ela recebe. Nesse sentido, os autores defendem uma profissionalização 

da profissão docente que, na Educação Superior, está inserida em um 

contexto de saberes, conhecimentos, habilidades e se articula em três 

grandes áreas: a área do conhecimento, a área pedagógica e a dimensão 

política da ação docente. 

A primeira relaciona-se com “sua construção, produção (pesquisa), 

organização e socialização” (MASETTO e GAETA, 2013, p. 304), ou seja, 

refere-se aos conhecimentos da sua área de atuação. A atualidade de-

manda uma nova dimensão da área do conhecimento: a pesquisa. Sobre 

este campo, Masetto (2012) esclarece que a pesquisa se desdobra em 

três vertentes, inter-relacionadas intimamente:

3  Disponível em: http:<//www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/13-professores-titula-
do>s. Acesso em: 27 de jul. 2018.
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Dizemos tratar-se de pesquisa aquela atividade que o pro-

fessor realiza mediante estudos e reflexões críticas sobre 

temas teóricos ou experiências pessoais reorganizando seus 

conhecimentos, reconstruindo-os, dando-lhes novo signi-

ficado, produzindo textos e “papers” que representem sua 

contribuição ao assunto e que possam ser lidos e discutidos 

por seus alunos e seus pares. Entendemos por pesquisa os 

trabalhos específicos preparados pelos professores para 

serem apresentados em congressos e simpósios, explorando 

aspectos teóricos, ou relatando criticamente suas experiên-

cias pessoais na área profissional ou de ensino, ou discutindo 

novos aspectos de algum assunto mais atual. Entendemos 

por pesquisa a redação de capítulos de livros, artigos para 

revistas especializadas etc. (MASETTO, 2012, p. 31).

Da citação anterior podemos depreender que a pesquisa pode 

alimentar-se de fontes empíricas coletadas na práxis. A este respeito, 

Demo (2002) instrui sobre a postura do professor mediador de sabe-

res e não transmissor de conhecimentos: a postura da humildade, que 

incentiva a pesquisa e a curiosidade, deixando de lado o autoritarismo 

e que busca o consenso, entendendo cada aluno como um ser único e, 

portanto, dotado de sentimentos, de medos, de experiências anteriores 

e de saberes já construídos. 

A área da competência pedagógica relaciona-se com “conhecimen-

tos, habilidades e atitudes que o professor necessita para atuar em sua 

sala de aula” (MASETTO e GAETA, 2013, p. 305). Trata-se da dimensão 

da ação docente, a qual deve acionar saberes do planejamento de sua 

disciplina e além dela, no contexto das competências que a instituição 

de Educação Superior (iES) almeja para o perfil do seu egresso.  rogers 

(1972) já pregava a mediação pedagógica, no sentido de estabelecer com 

o estudante uma postura de diálogo, a qual Freire (1987) denomina de 

postura dialógica. Trata-se de 



H i l D EG A r D Su S A N A J u N G |  V Er A lu ci A F El i cE T Ti  |  PAu lO FO S S AT Ti222

[...] desenvolver com os alunos uma relação de aprendizagem 

entre adultos que assumem corresponsabilidade pelo êxito 

do processo de aprendizagem; que partilham decisões, ativi-

dades, avaliações; que trabalham em parceria e equipe para 

se alcançarem os objetivos esperados; que lutam juntos do 

mesmo lado para a formação de profissionais competentes 

e cidadãos (MASETTO e GAETA, 2013, p. 306). 

O mesmo posicionamento é defendido por Zabalza (2006), o qual dele-

ga grande importância ao ato pedagógico pautado no diálogo. Entretanto, 

o autor acrescenta um ponto que consideramos essencial ao diálogo e 

à reflexão: “necessitamos de meios teóricos que contribuam para que a 

análise da prática seja verdadeiramente reflexiva” (ZABAlZA, 2006, p. 16). 

Ou seja, levando em conta a complexidade da prática educativa, somente 

poderemos realizar um processo de ação-reflexão-ação significativo, se 

tivermos elementos teóricos para tal. libâneo (2010), por sua vez, delega 

grande importância à identidade científica, chegando a defender que 

deveria existir uma formação para o “cientista da educação, aquele que 

realiza estudos de teoria educacional, pensa questões educacionais e se 

capacita para exercer tarefas” (liBÂNEO, 2010, p. 136) relacionadas com 

a docência, com a gestão e com a avaliação. 

Por último, a dimensão política da ação docente na universidade 

está atrelada às suas concepções e valores. Segundo Masetto (1998) e 

Nóvoa (2009), ela é imprescindível ao exercício da docência, uma vez que 

o professor, ao entrar na sala de aula, não se despe de suas concepções 

e valores enquanto cidadão. Esse cidadão deve privilegiar o debate, a 

reflexão e a crítica do entorno atual, conciliando o técnico com o ético, 

de maneira a educar politicamente, preparando o aluno para as trans-

formações tecnológicas e globais da sociedade contemporânea, e atuar 

na sociedade enquanto cidadão e profissional. Nesse mesmo viés, Nóvoa 

(2009) refere que faz parte do ethos do professor a comunicação com 

o público, assumindo sua responsabilidade enquanto cidadão político. 
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Segundo Nóvoa (2009, p. 12), educar é conseguir ultrapassar “as fron-

teiras que, tantas vezes, foram traçadas como destino pelo nascimento, 

pela família ou pela sociedade. Hoje, a realidade da escola obriga-nos a 

ir além da escola”. Em nosso caso, diríamos, parafraseando o autor, que 

a realidade da universidade obriga-nos a ir além da universidade.

Metodologia

A pesquisa, de cunho qualitativo, caracteriza-se como um Estudo de 

caso. Segundo Yin (2001), o estudo de caso define pesquisas que investigam 

fenômenos contemporâneos em contextos da vida real. De acordo com o 

autor, esta metodologia se indica quando é possível realizar observações 

diretas. No mesmo sentido, André (1984, p. 54) explica que o estudo 

de caso, além de retratar a realidade, “pretende revelar a multiplicidade 

de dimensões presentes numa dada situação, focalizando-a como um 

todo, mas sem deixar de enfatizar os detalhes” da unidade de análise. 

Para Yin (2011, p. 247), a unidade de análise é “o caso em um estudo de 

caso”. Nesta pesquisa, a unidade de análise será o recente percurso da 

inserção docente, de uma das autoras, na universidade. Dessa forma, 

os dados foram coletados não somente na literatura, mas também nos 

componentes empíricos do diário de campo da autora-pesquisadora.

Os passos do estudo seguiram as orientações de Gil (2008, p. 133), 

o qual recomenda que a pesquisa qualitativa siga “uma sequência de 

atividades, que envolve a redução dos dados, a categorização desses 

dados, sua interpretação e a redação do relatório”. Assim, seguindo as 

orientações do autor citado, a pesquisa seguiu as fases mencionadas, 

as quais descrevemos na sequência.

Na primeira etapa – a de redução dos dados -, a qual ele também 

denomina de leitura flutuante, é aquela em que se seleciona o material 

por meio de uma primeira leitura. Segundo explica, “Para que essa 

tarefa seja desenvolvida a contento, é necessário ter objetivos claros, 
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até mesmo porque estes podem ter sido alterados ao longo do estudo 

de campo” (Gil, 2008, p. 133). Desta maneira, o objetivo foi traçado e, 

em torno dele, ocorreu a problematização.

A segunda etapa, a qual Gil (2008) denomina como categorização 

dos dados, é aquela em que o pesquisador fará uma leitura mais profun-

da, de maneira a contrastar as categorias previamente definidas com o 

referencial teórico. “É preciso, portanto, que a análise não se restrinja ao 

que está explícito no material, mas procure desvelar conteúdos implícitos, 

dimensões contraditórias e mesmo aspectos silenciados” (Gil, 2008, p. 

134). Esta etapa é descrita também por Bardin (2008) como exploração 

do material.

A terceira fase – interpretação dos dados – consiste em realizar um 

“esforço de abstração, ultrapassando os dados, tentando possíveis expli-

cações, configurações e fluxos de causa e efeito. isso irá exigir constantes 

retomadas às anotações de campo e ao campo e à literatura e até mesmo 

à coleta de dados adicionais” (Gil, 2008, p. 134). Trata-se, portanto, do 

momento em que o pesquisador transcende a simples descrição, buscando 

acrescentar novos questionamentos, os quais poderão servir, inclusive, 

para estudos futuros.

A quarta e última fase é a de elaboração do relatório, ou seja, a re-

dação do texto. Nesta parte da pesquisa, não podemos perder de vista, 

segundo Gil (2008, p. 135), quatro elementos fundamentais, que são “a 

clareza, a concisão, a precisão e a objetividade”. Assim, podemos notar 

que o método científico é mais ou menos eficiente quanto maior ou 

menor riqueza de realidade nos trouxerem os fatos, o que buscamos por 

meio do diário de campo analisado. A realidade, porém, é um processo 

de apropriação “crítica, de interpretação e avaliação dos fatos. E esta 

atividade que revela o conteúdo objetivo e o significado dos fatos é o 

método científico [...] capaz de descobrir, explicar e motivar” (KOSiK, 

1976, p. 45). Nesta direção, o tópico seguinte apresenta os resultados 

da análise entrelaçados à luz da teoria e articulados com as inferências 
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dos autores dos quais emergiram três categorias: O itinerário docente 

na universidade: um relato de experiência; logobiografia: construção 

de uma história de vida provida de significado; e A formação docente 

sistêmica: conjunção entre ensino, pesquisa e extensão   

O itinerário docente na universidade: um relato de 
experiência

O itinerário formativo desta docente aqui em tela, durante os últimos 

meses do curso de Doutorado, ocorreu por meio de três vertentes: a) 

sua inserção em um grupo de pesquisa; b) a participação em projetos de 

extensão; c) a inserção em sala de aula. Desta forma, podemos afirmar 

que a formação seguiu o que determina a constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 207, com relação ao princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão (BrASil, 1998) na universidade. De acordo 

com Gonçalves (2015), este princípio é necessário e ao mesmo tempo 

um desafio à universidade contemporânea. O autor explica que este 

princípio “pode ser compreendido como uma resposta às demandas 

sociais por uma universidade socialmente responsável, que dialogue 

mais ativamente com diversos setores da sociedade e que propunha uma 

formação e produção de conhecimento em diálogo com necessidades 

sociais” (GONÇAlVES, 2015, p. 1235). Ora, se a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão é uma demanda da universidade atual, não 

seria também uma necessidade à formação do docente que atuará nesta 

universidade? Em nosso entendimento, sim.

retomando o relato, a inserção no Grupo de Pesquisa oportunizou 

uma aproximação intensa com o mundo científico, com a realização de 

pesquisas, publicações em periódicos da área da Educação, bem como a 

apresentação de trabalhos em eventos no Brasil e no exterior.  A aproxi-

mação com universidades de outros países, conhecendo suas realidades, 

também foi enriquecedora. Neste sentido, uma estadia de três semanas 
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em uma universidade chilena colaborou para com o amadurecimento 

científico e pedagógico. A experiência oportunizou a participação em 

uma mesa de trabalho em evento internacional em Viña del Mar, uma 

palestra sobre o formato da Educação Superior brasileira em evento 

regional em Santiago do chile, bem como junto a grupos de alunos da 

universidade onde a autora-pesquisadora foi recebida. Neste ponto, foi 

possível encontrar o respaldo teórico referido por Zabalza (2006), ne-

cessário à reflexão sobre a prática. 

A participação em projetos de extensão, por sua vez, deu-se por meio 

da orientação de estágios supervisionados em projetos desta natureza, 

além de participação em formações docentes em diversos pontos do 

país. cabe destacar duas percepções relevantes: a) o impacto que as 

ações da universidade podem causar na comunidade, tanto no sentido 

de promover sua mobilização, bem como dos serviços que as iES podem 

oferecer. como nosso caso é o de uma universidade comunitária, convém 

destacar o seu papel transformador junto à comunidade local e regional. 

como exemplo, é possível referir um projeto de estágio de acadêmicas 

do curso de Pedagogia, que mobilizaram uma comunidade inteira, a qual 

construiu uma praça para crianças de Educação infantil em um local onde 

antes somente havia mato. Neste sentido, Quaresma da Silva e Silva (2013, 

p. 452) reforçam a capacidade de organização social, quando explicam 

que “las universidades comunitarias, tanto en un contexto como en el 

otro, revelan la potencia y la capacidad civil para generar procesos de 

transformación social y de creación de servicios públicos”. b) A importân-

cia de conhecer outras realidades docentes e suas limitações e fortalezas, 

como forma de amadurecimento e em busca da identidade docente. Foi 

possível questionar-nos, com lüdke e Boing (2004, p. 1161): “De que 

profissão estamos falando quando tratamos do magistério?” 

A inserção docente, por sua vez, deu-se da forma recomendada por 

Nóvoa (2009), com o apoio e a tutoria de outro professor mais experiente, 

como deveria ser, em nosso entendimento, em todos os âmbitos da docên-
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cia, inclusive na Educação Básica. com relação ao trabalho colaborativo, 

Demo (2004); Masetto e Gaeta (2013); Esteves (2010); Nóvoa (2009), 

entre outros, destacam que este está em conexão com o desenvolvimento 

da reflexão, uma vez que os debates em grupo permitem a articulação de 

experiências pessoais e partilhadas. Além disso, a maturidade científica, por 

meio da formação global e sistêmica da união entre o ensino, a pesquisa 

e a extensão, permite um retorno reflexivo, o que faz da práxis a fonte 

de dados empíricos para pesquisa como esta que aqui desenvolvemos. É 

o que Demo (2004) denomina de professor-pesquisador.

Em nosso entendimento, essa formação global e sistêmica que 

descrevemos confere maior sentido ao itinerário docente, de maneira a 

construir uma história de vida com significado. uma logobiografia, como 

poderemos ver a seguir.

Logobiografia: construção de uma história de vida provida 
de significado 

De acordo com Fossatti (2010), a logobiografia consiste em buscar 

construir histórias de vida providas de significado, tanto para aquele que 

narra sua trajetória, como para o pesquisador. com relação ao sentido, 

Frankl (2000, p. 34) constata que “20% das neuroses estão relacionadas 

com a perda de sentido”. Dessa forma, Fossatti (2009, p. 209) propõe 

uma logoformação. Segundo o autor, uma pessoa que consegue “cons-

truir sentido para sua existência terá maiores chances de ter existência 

bem-sucedida e realizada, desdobrando-se num projeto de vida pessoal 

e profissional, pautado pela construção de valores atitudinais, criativos e 

vivenciais”. Sua tese está ancorada em Frankl (2000, p. 35), que escreve: 

“A integração da vida interior e sua consequência, a autorrealização, e a 

consequência desta, ser feliz, tudo isto são consequências secundárias 

da orientação até um objetivo”.



H i l D EG A r D Su S A N A J u N G |  V Er A lu ci A F El i cE T Ti  |  PAu lO FO S S AT Ti228

Assim, como antes referido com Masetto (1998) e Nóvoa (2009), ao 

entrar à sala de aula, o docente não se despe de suas concepções, valores 

e, em nossa concepção, tampouco de suas aflições e fragilidades com 

relação à sua formação. Entretanto, se esta formação for consistente, 

integral e integradora, o itinerário formativo produz sentido para a vida 

profissional e também pessoal, e se reconhece numa logoformação.  

A logoformação da autora em estudo mostra-se na satisfação em 

trabalhar na Educação Superior poder contribuir para com a formação 

de excelência aos seus estudantes. Esta prática se enche de sentido e fica 

evidente para os acadêmicos, quando eles. No curso de Pedagogia é onde 

mais se pode perceber este fenômeno, pois a docente contagia de tal 

forma os estudantes que, quando estes passam pela primeira experiência 

de sala de aula, nas disciplinas de estágio supervisionado, não são raros os 

relatos de satisfação e de encontro consigo mesmo dentro da profissão. 

Trata-se, portanto, das consequências secundárias da autorrealização 

referidas por Frankl (2000) deixando um legado por meio da logobiografia. 

A formação docente sistêmica: conjunção entre ensino, 
pesquisa e extensão

Os dados mostram, portanto, uma formação mais sistêmica e integral 

quando é possível conjugar ensino, pesquisa e extensão, outorgando ao 

docente uma visão mais global da dimensão docente. Além de oferecer 

maior estofo teórico às suas ações de reflexão sobre a prática (ZABAlZA, 

2006), a compreensão da responsabilidade social acena para uma educação 

humanizadora. Ou seja, permite um olhar mais apurado sobre as possíveis 

limitações e dificuldades dos acadêmicos, e assim torna-se possível agir 

de forma a prevenir e evitar possíveis evasões, como foi o caso de uma 

acadêmica que não conseguia desenvolver seu Trabalho de conclusão de 

curso e queria desistir da disciplina. investigando o caso, a autora-pes-

quisadora descobriu que a estudante tinha horários incompatíveis com os 
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de seu orientador. Desta forma, assumiu a orientação do trabalho, após 

diálogo com o colega docente, posto que seus horários constituíam-se 

mais flexíveis. A escuta e o olhar atento sobre o estudante, revelam que 

na maioria das vezes, os problemas considerados graves pelos jovens, 

são de fácil resolução quando os docentes sabem o que de fato se passa 

com o estudante e melhor os conhece, estabelecendo assim a confiança 

entre discente e docente. De acordo com Quaresma da Silva e Silva (2013), 

este vínculo leva a uma busca por excelência em todos os âmbitos, não 

somente o acadêmico, mas também da própria extensão e da pesquisa.

A visão global e sistêmica possibilitada pelo itinerário formativo ba-

seado na união entre ensino, pesquisa e extensão, portanto, oferece uma 

visão e uma prática mais humanizadora. O ato pedagógico humanizado, 

por sua vez, recobra um alcance integral e integrador, como mostram 

as experiências registradas. Neste cenário, cardoso e Fossatti (2015, 

p. 5) chamam a atenção para a humanização também das relações de 

trabalho na universidade. Segundo os autores, essa é uma das grandes 

preocupações dos gestores na contemporaneidade. Ou seja, além de pre-

ocupar-se com uma educação humanizadora, o ambiente da universidade 

também deve ser humanizador, para o qual todos podem contribuir. uma 

experiência positiva de prática colaborativa que a autora-pesquisadora 

pôde vivenciar deu-se nas apresentações dos Trabalhos de conclusão 

dos cursos de Pedagogia, História e letras, que ocorreram em forma de 

um grande evento conjunto e aberto à comunidade, a qual compareceu 

para prestigiar. Acabaram sendo momentos de grande emoção para as 

famílias, que demonstraram seu agradecimento à universidade e aos 

professores, e seu orgulho pelos acadêmicos. 

Neste sentido, Freire (1987) esclarece que não se pode sequer pensar 

a educação, a não ser como uma atividade entre pessoas, um legítimo 

fazer humano. Dessa maneira, não é possível que exista qualquer teoria 

pedagógica isenta de um conceito de homem e de mundo, o que torna 

imperativo o processo de humanização caminhando de mãos dadas com 

o processo de educação. 
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referindo-se ao perfil do professor do século XXi Nóvoa (2009), Demo 

(2004), Nogaro e Silva (2015), Fernández (1995), entre outros, referem 

que o profissional de hoje, pelas exigências de sua prática, é um profis-

sional que toma decisões, que precisa ser flexível, livre de preconceitos, 

comprometido com sua prática, refletindo sobre a mesma. A reflexão 

acaba convertendo-se em um recurso a mais para a docência. E quando 

se pode refletir em equipe, colaborativamente, mais segurança é possível 

ter perante as decisões e ações a serem tomadas.

como já referimos com Zabalza (2006), a reflexão e a pesquisa sobre 

a práxis demandam conhecimento teórico. Este, entretanto, não provém 

somente da educação formal, como a conclusão do mestrado ou do 

doutorado. Em nosso entendimento, o conhecimento teórico e a busca 

por ele demandam uma atitude investigadora. Esta postura, denominada 

por Demo (2004), lüdke e André (2006) como professor-pesquisador 

demanda um movimento autopoiético. Este conceito Maturana (2001) 

buscou da biologia, seu campo de formação, mas nós o relacionamos 

com a capacidade de crescimento, de autoformação do ser humano, de 

produzir-se a si próprio. A docência, portanto, é um eterno fazer e refa-

zer-se, mas com sentido e em processo de logoformação, permitindo ao 

docente construir a sua logobiografia. 

Considerações finais

A docência na Educação Superior carece de uma formação específica 

que traga a profissionalidade e a identidade que se busca do professor 

neste nível de ensino, no entanto isto não é suficiente. O processo é 

complexo, e a tomada de consciência por parte dos docentes é uma 

transformação lenta, rompendo com as ideologias, consideradas como 

modelo, instaladas e acatadas há muito tempo. 
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Por meio deste relato de experiência trouxemos uma experiência 

positiva de inserção docente na Educação Superior por meio de um 

itinerário formativo que, visando uma formação global e sistêmica, uniu 

a pesquisa, o ensino e a extensão em experiências concomitantes. Este 

movimento permitiu que se alcançasse a construção de uma logobiografia, 

recobrindo de significado as dimensões pessoal e profissional, já que, em 

nosso entendimento, são indissociáveis ao ser humano.

A reflexão sobre a práxis se dá pela pesquisa sobre a prática, fazendo 

da ação pedagógica a coleta de dados empíricos para suas produções 

científicas, o que caracteriza um verdadeiro professor-pesquisador, o 

qual não pode prescindir de um movimento autopoiético. Este processo, 

sendo integral e integrador, também permite uma visão mais global do 

discente enquanto pessoa, levando a uma docência mais humanizadora, 

colocando em primeiro lugar as pessoas e o seu desenvolvimento.
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12 
INICIACIÓN A LA ENSEÑANZA DE DOCENTES  

A TIEMPO PARCIAL EN LA UDELAR

Natalia H. Correa

Desde principios de siglo la Universidad de la República (Udelar) de 

Uruguay ha venido desarrollando de manera sistemática actividades de 

formación didáctica y pedagógica de los docentes en ejercicio con el 

propósito de contribuir a su profesionalización. Dichas actividades son 

dirigidas particularmente al profesorado de los grados de ingreso (ayu-

dantes grados 1 y asistentes grados 2). Si bien esto implica un reconoci-

miento institucional acerca de la importancia de la etapa de iniciación a la 

docencia, las acciones impulsadas generalmente consisten en la realización 

de cursos en los que participan docentes con diferentes grados y niveles 

de experiencia en enseñanza. Por ejemplo, en la Udelar el grado per se 

no implica menor experiencia en enseñanza ya que no es poco habitual 

que existan docentes grado 1 y grado 2 con 10 o más años en su función. 

Por otra parte, las propuestas de formación no son realizadas a partir de 

información acerca de las problemáticas, preocupaciones o necesidades 

del profesorado de ingreso debido a la inexistencia de este tipo de es-

tudios ya que la investigación acerca de la docencia universitaria es aún 

incipiente. Concretamente, la temática de la iniciación a la enseñanza en 

la Udelar no ha sido de interés aún para la academia local. 
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en dicho marco se inscribe la presente investigación de tesis doc-

toral, que busca profundizar en la etapa de iniciación a la docencia de 

profesores principiantes que ejercen su profesión principal fuera de la 

universidad (aNiJoViCH et al., 2009; lUCaRelli, 2006). en este capítulo 

se comparten resultados parciales de la tesis en curso. en particular se 

aborda la iniciación a la docencia, por un lado, desde la perspectiva de 

los principiantes entrevistados (sus motivos para ingresar a la docencia, 

sus primeras clases, los apoyos recibidos) y, por otro, la imagen de los 

docentes experimentados sobre los principiantes (sus expectativas, ne-

cesidades y preocupaciones).

Marco teórico

en su revisión de la literatura existente sobre los primeros años de 

enseñanza a nivel mundial Flores (2008) plantea que desde la academia ha 

existido un interés por la investigación sobre la iniciación a la enseñanza, 

aunque en muchos países la realidad de la inducción de profesores princi-

piantes aún se encuentra lejos de lo deseable. Si bien desde la investigación 

se reconoce la peculiaridad, complejidad y naturaleza multifacética de 

la fase de iniciación a la enseñanza, existen diversos enfoques sobre el 

asunto (FloReS, 2008, p. 59). 

la autora identifica como tendencias tres grandes núcleos de asun-

tos abordados en la literatura: a) motivaciones o influencias para elegir 

la enseñanza como profesión, b) los primeros años de enseñanza, y c) la 

reconstrucción de la/s identidad/es docente/s en los primeros años de 

carrera. a pesar de la profusa acumulación sobre la iniciación a la docencia 

en los otros niveles educativos, para el caso del nivel superior algunos 

autores llaman la atención sobre la aún escasa investigación sobre estos 

fenómenos (RoDRÍGUeZ MoReNo, 2014; BoZU, 2010).

en cuanto a las motivaciones para elegir la docencia como profesión, 

Flores (2008) se detiene en tres tópicos: las experiencias previas como 
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alumnos, la entrada a la formación de profesores y el balance de la for-

mación inicial. Respecto de las experiencias previas, la docencia tiene la 

particularidad de ser una profesión observada desde antes de ser ejercida. 

en este sentido, los profesores cuando comienzan a trabajar cuentan 

con una setie de creencias sobre la enseñanza y la profesión pues han 

mantenido un contacto prolongado con esta a través del aprendizaje 

por observación (FloReS, 2008). Por otra parte, en general la docencia 

no es la primera opción profesional para el profesorado universitario y 

en no pocas ocasiones la opción por la profesión se debe a factores no 

relacionados con ella (DiaS De SoUZa; Da SilVa MaCUCH, 2016). en 

este sentido, muchos docentes se vuelcan a la profesión como una opor-

tunidad de empleo estable y seguro o como un medio para profundizar 

sus conocimientos en una determinada disciplina. la elección consciente 

y comprometida en relación con la voluntad de trabajar con jóvenes no 

es el motivo predominante (FloReS, 2008). otros estudios, no obstante, 

muestran que la vocación es uno de los motivos principales para ingresar 

a la docencia y que la salida laboral no es uno de estos (CoRRea, 2007). 

Sin embargo, en lo que coinciden los estudios es que la mayoría de los 

motivos mencionados por los docentes para ingresar a la profesión no se 

encuentran relacionados con la enseñanza. Por ejemplo, en el estudio de 

Correa (2007) muchos de los docentes entrevistados mencionaban que 

su motivación principal para ejercer la docencia se encontraba vinculada 

con su interés por la investigación.

Uno de los aspectos señalados como característico de la iniciaci-

ón, concuerdan diversos investigadores, es que se trata de una etapa 

de aprendizajes intensivos, marcada por el ensayo y el error, donde 

predomina una ética de la practicalidad y el principio de supervivencia 

(VeeNMaN, 1984). Se plantea, asimismo, que esta es la etapa más im-

portante en el desarrollo de la identidad profesional de los docentes, en 

la que se producen cambios importantes en sus conocimientos, valores 

y actitudes respecto del rol (BoZU, 2009). Predomina el aprendizaje 
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vicario, es decir, los docentes principiantes imitan modelos y reproducen 

estrategias que se han internalizado a lo largo de la experiencia (De 

RiVaS; MaRtiNi, 2007).

también se menciona como característico de esta etapa la sensación 

de inseguridad por parte de los principiantes y la falta de confianza en sí 

mismos. el primer año de enseñanza es, de este modo, una experiencia 

problemática y estresante, vivida con angustia, ansiedad, inestabilidad y 

desconcierto, en la que los principiantes buscan soluciones a los problemas 

que se les presentan de modo irreflexivo, en ocasiones consultando a do-

centes experimentados (BoZU, 2009; De RiVaS; MaRtiNi, 2007; ViVaS 

De CHaCÓN; BeCeRRa toRReS; DÍaZ HeRReRa, 2005). Por tratarse de 

una experiencia abrupta y dramática, algunos autores han denominado 

a esta etapa como choque con la realidad – reality shock – (VeeNMaN, 

1984), shock de la praxis (CaRRillo aGUileRa, 2015), o shock de la 

práctica (VoNK, 1993, apud FloReS, 2008).

otro asunto característico del período es la ausencia de apoyo a los 

nuevos docentes, tanto por parte de los colegas de mayor experiencia 

como por parte de la dirección de las instituciones. en este sentido, se 

señala que a los principiantes les son asignadas las tareas más desa-

gradables, los grupos y los horarios más difíciles. Se describe la vida de 

los docentes iniciantes como marcada por sentimientos de frustración, 

desilusión, aislamiento. algunas metáforas buscan describir esta etapa y 

en particular el modo en que los principiantes superan las dificultades de 

su vida cotidiana en el aula: “sink or swim”, “la prueba de fuego”, “el rito 

del pasaje” (FloReS, 2008, p. 69), “aterriza como puedas” (MaRCelo 

GaRCÍa, 1999; MaYoR RUiZ; MaRCelo GaRCÍa, 1999).

Para el caso de la Udelar no se cuenta con antecedentes, como se ha 

mencionado, acerca de la iniciación a la docencia. tampoco existen estudios 

sobre las problemáticas, preocupaciones, inquietudes y necesidades de los 

profesores principiantes, ni desde su perspectiva ni desde la perspectiva 

de docentes experimentados. en este sentido, es de importancia contar 



i N i Ci aCi Ó N a l a eN SeÑ a NZ a D e D o CeNte S a ti eM Po Pa RCi a l eN l a U D el a R 239

con información al respecto debido a que la formación de los principiantes 

no se realiza en base al conocimiento de las problemáticas que enfrentan 

o de sus necesidades formativas.

Metodología

Se propuso una estrategia de investigación flexible, con una orienta-

ción principalmente cualitativa. en la primera etapa se realizaron entre-

vistas exploratorias a dos perfiles de docentes: por un lado, a docentes 

principiantes a tiempo parcial, 23 entrevistados y, por otro, a docentes 

experimentados que se desempeñan como responsables de asignatura, 

11 entrevistados. Si bien se diseñó una pauta de entrevista, la misma fue 

una guía hacia los tópicos que interesaba relevar.

en cuanto a la muestra, la selección de los entrevistados del primer 

perfil se realizó de manera intencional buscando, en esta etapa de la 

investigación, contactar con docentes que tuvieran hasta tres años de 

experiencia en la enseñanza y que contaran con cargas de hasta diez 

horas semanales en la institución. los informantes poseen como activi-

dad laboral principal, por otro lado, la profesión fuera de la universidad 

con un promedio de 40 horas semanales dedicadas a dicha actividad. 

Paralelamente, se realizó un relevamiento de experiencias de apoyo a 

docentes nuevos que se estuvieran realizando o se hubieren realizado, 

por parte de cátedras, en distintas facultades: Ciencias económicas y 

de administración; información y Comunicación; arquitectura, Diseño 

y Urbanismo; Derecho; y Medicina. la selección de los entrevistados del 

segundo perfil se realizó, precisamente, a partir de este relevamiento. 

De manera intencional, entonces, se contactó con docentes que en sus 

respuestas hubieran manifestado realizar actividades de apoyo y accedido 

a mantener una entrevista.

en ambos casos, los guiones de entrevista se diseñaron de manera 

semiestructurada, con preguntas abiertas y cerradas. entre las preguntas 
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cerradas se encontraban datos de identificación y caracterización (nombre, 

edad, sexo, asignatura/s en la/s que se desempeña, grado, carga horaria, 

actividad profesional y carga horaria); experiencia docente (tanto en la 

facultad de referencia como en otras instituciones); y formación (grado, 

posgrado, pedagógica o didáctica). en el caso de los docentes respon-

sables de asignatura, además, se consultó por la composición del equipo 

docente que coordina (cantidad de integrantes, grados, cargas horarias, 

experiencia docente, etc.). las preguntas abiertas a los principiantes se 

organizaron en tres dimensiones: a) Descripción del proceso de ingreso 

a la función docente; b) identificación de preocupaciones en dicha etapa 

de desarrollo profesional; y c) Necesidades de formación pedagógica 

o didáctica. las preguntas abiertas a los responsables de asignatura, 

por su parte, se organizaron en torno a tres núcleos de asuntos: a) Su 

experiencia personal al iniciar sus actividades docentes; b) acciones de 

apoyo al profesorado principiante que se realizan en su asignatura; y c) 

Sus percepciones sobre problemáticas, necesidades y expectativas de 

los docentes nuevos a su cargo. 

el análisis de las entrevistas al momento se ha realizado en dos etapas, 

en las cuales se utilizó el software MaXQDa 10.0 portable. en la primera 

etapa se identificaron las unidades de significado en los discursos y se 

categorizaron. la codificación en esta etapa fue de carácter descriptivo, 

utilizándose una estrategia de “libre flujo”. Se determinó como unidad 

de análisis al segmento con significado. el crecimiento del sistema de ca-

tegorías requirió la realización de revisiones permanentes. en la segunda 

etapa se realizó una nueva codificación, de segundo nivel, de carácter 

interpretativo. así, se fueron recuperando los segmentos codificados en 

la etapa anterior y se contrastaron mediante comparación constante con 

el propósito de lograr una mayor precisión e integración para reducir la 

redundancia de categorías. esto permitió la agrupación de las categorías 

en grandes temas. en las citas de los segmentos recuperados se ha co-

locado un código que permite individualizar al entrevistado, aunque no 
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identificarlo pues se garantiza el anonimato. el código está compuesto 

por los siguientes elementos: nombre ficticio, número de entrevista y 

facultad a la que pertenece.

La iniciación a la docencia desde la perspectiva de los 
principiantes

Como se ha visto, la iniciación a la docencia es una etapa del desarrollo 

profesional altamente desafiante para el profesor. a partir de lo recogido 

en nuestra investigación, para los entrevistados esto no es esencialmente 

diferente. en este apartado se presentarán, en primer lugar, las razones 

por las que los entrevistados han decidido ingresar a la docencia en la 

universidad. luego, se presentarán algunos aspectos propios de la etapa 

de la iniciación a la docencia: el momento de asignación de tareas, su ex-

periencia durante sus primeras clases y los apoyos recibidos (si así fuera). 

los entrevistados principiantes han manifestado cuatro clases de 

motivos por los cuales han decidido ingresar a la docencia: vocación por 

la enseñanza, mantenerse actualizado, por invitación y como forma de 

devolver a la sociedad la formación recibida. es preciso destacar que 

muchos entrevistados tomaron la decisión por más de un motivo.

Quienes ingresaron a la función por vocación mencionan que esta 

se manifestó desde muy pequeños. en este sentido, algunos recuerdan 

que para ellos era habitual ayudar a sus compañeros en la primaria o 

secundaria. en otros casos la vocación surgió más adelante cuando ya 

eran estudiantes en facultad y como primera experiencia laboral esta-

ban dando clases particulares en algún instituto privado. la necesidad 

de mantenerse actualizado, muy común en las áreas contables, ha sido 

también un motivo para ingresar a la docencia. así, dado que la oferta de 

formación de posgrado es reciente, muchos encontraron en la docencia 

una oportunidad de actualización profesional. el ingreso a la docencia 

por invitación es un fenómeno muy común en las áreas contables y del 

derecho. es habitual que en los organismos donde trabajan se encuentren 
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con otros profesionales que son docentes y que invitan directamente o 

informan de los llamados existentes en la universidad. Por otra parte, algu-

nas firmas estimulan a sus empleados a ser docentes (facilitando horarios 

por ejemplo) pues es fuente de prestigio para las empresas y estudios 

jurídicos. Por último, algunos entrevistados plantean haber ingresado a la 

docencia como una forma de devolver a la sociedad la formación recibida 

en una universidad pública.

Un docente principiante comienza realmente a trabajar en ocasión 

de la fijación de sus tareas. al respecto hemos identificado dos cuestiones 

planteadas por los entrevistados: en primer lugar, cuándo y el modo en que 

estas les son asignadas y, en segundo lugar, las tareas que efectivamente 

les encomiendan. Respecto de la primera cuestión, en general −aunque no 

siempre− las tareas son asignadas en una reunión antes del comienzo del 

semestre lectivo cuyo único propósito es la distribución de grupos entre 

todos los integrantes del equipo docente. en este sentido, dicha reunión 

no es dirigida solamente a los principiantes y se abordan solo asuntos 

de tipo administrativo y operativo. en el área contable, por otra parte, 

con frecuencia la elección de grupos se realiza a partir de la posición en 

el ranking del llamado docente por lo que quienes se encuentran en los 

primeros lugares eligen los horarios de su conveniencia y cuando se llega 

al final de la lista quedan los “peores” horarios. en cuanto a la segunda 

cuestión, las tareas encomendadas dependen del servicio universitario. en 

el área contable, por ejemplo, es bastante habitual que los principiantes 

ingresen a la docencia como suplentes (“volantes”), mientras que en otras 

áreas se asignan tareas de enseñanza directa desde el primer momento. 

Son tareas asignadas a todos los principiantes, no obstante, la corrección 

de evaluaciones parciales y finales. De este modo, un docente que se 

desempeña como suplente, y que por tanto no está a cargo de ningún 

grupo, igualmente debe corregir parciales y exámenes. 

las primeras clases son otro hito en la iniciación a la docencia: ¿han 

sido acompañados en el proceso? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo preparan las 
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clases? Respecto de la primera cuestión, grosso modo existen dos clases 

de situaciones: o bien el principiante desarrolla sus clases en solitario 

(predominante) o bien es acompañado por docentes experimentados. en 

cuanto a la segunda cuestión, algunos principiantes (la minoría) se han 

sentido cómodos en sus primeras clases y no las han vivido como algo 

particularmente problemático. No obstante otros (la mayoría), han vivido 

sus primeras clases como algo especialmente estresante en virtud de la 

ausencia o escasez de apoyo, por la falta de experiencia y por la sensación 

de no contar con “herramientas” didácticas para enfrentarlas. Referente 

a la tercera cuestión, el tiempo necesario para estudiar y la falta de apoyo 

a la hora de preparar las clases son mencionados recurrentemente como 

característicos de dicha etapa. 

Una última cuestión refiere a los apoyos recibidos (si fue así) de 

parte de los docentes responsables de las asignaturas en las que los 

principiantes se insertan. Como aproximación inicial, pueden distinguir-

se dos grandes situaciones: por un lado, aquellos docentes que no han 

recibido ningún apoyo y, por otro, aquellos que han recibido algún tipo 

de apoyo, ya sea por iniciativa propia o por iniciativa de sus superiores. 

en el primer caso, se han recuperado un conjunto de expresiones en las 

que, con metáforas muy sugerentes, los principiantes describen cómo 

han transitado esa etapa (“nos tiran a los leones”, “a la cancha”, “hacer-

se camino al andar” o “arreglate como puedas”). aquí fue interesante 

conocer qué estrategias adoptan estos docentes ya que en algunos 

casos realmente desarrollan su actividad en solitario pero en otros 

lograron conseguir algún tipo de apoyo, por su propia iniciativa. entre 

las estrategias auto-formativas los docentes buscan sus propios mate-

riales, solicitan ayuda a otros docentes, procuran lecturas del campo de 

la didáctica, ensayan sus clases, van a clases de sus compañeros, entre 

otras, todas actividades a iniciativa propia. en algunos casos incluso 

apelan a algún familiar docente para recibir ayuda. 
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en cuanto a los apoyos que han recibido los principiantes en general 

han consistido en la sugerencia de asistir a clases de docentes con expe-

riencia, entrega de materiales de diverso tipo, preparación de las clases con 

el docente referente, y clases compartidas en duplas con otros compañe-

ros novatos o con experiencia. Generalmente entregados al inicio de los 

cursos, los principales materiales mencionados son: materiales didácticos 

preparados especialmente para los estudiantes (manuales), materiales y 

lecturas adicionales, los ejercicios prácticos y sus soluciones, el plan de 

curso y los planes de cada clase. las reuniones de los principiantes con 

otros integrantes del equipo docente para preparar las clases son uno de 

los dispositivos más habituales. Hay diversidad de situaciones ya que estas 

reuniones (dependiendo del tamaño de los equipos docentes) pueden 

producirse solo con otros compañeros principiantes o pueden tratarse 

reuniones de todo el equipo. Por otra parte, son reuniones que pueden 

desarrollarse antes de comenzar el curso, a lo largo de todo el curso o por 

un período restringido a las primeras clases. otro aspecto interesante, 

que da cuenta de la diversidad de situaciones incluidas en esta categoría, 

es las temáticas que se trabajan ya que en algunas solamente se abordan 

los temas a tratar en las clases (a modo de actualización disciplinar) y 

en otras se abordan también estrategias didácticas para el tratamiento 

de los temas. otra particularidad está vinculada a la organización de las 

reuniones ya que en algunos casos existe una planificación de lo que se va 

a tratar y en otras se trata de resolver dudas de los docentes. Por último, 

también varía la frecuencia de las reuniones ya que en algunos casos se 

trata de reuniones periódicas y en otros se trata de reuniones puntuales. 

las clases compartidas con otros docentes con experiencia en las que 

el principiante puede o bien participar como oyente y dar alguna clase o 

parte de ella, o bien compartir un grupo con otro docente con experiencia 

o también principiante, es otro de los dispositivos de apoyo. Como puede 

verse, hay variedad de estrategias incluidas aquí, que no necesariamente 

se mantienen en el tiempo.



i N i Ci aCi Ó N a l a eN SeÑ a NZ a D e D o CeNte S a ti eM Po Pa RCi a l eN l a U D el a R 245

Los principiantes vistos por los docentes experimentados

Debido a la existencia de una relación entre las representaciones que 

tenemos sobre determinado fenómeno y nuestras acciones, se entendió 

oportuno explorar la imagen que poseen los docentes experimentados, 

responsables de asignatura, sobre el profesorado principiante a su cargo. 

en particular se consultó por su visión acerca de los motivos por los que 

el profesorado principiante ha ingresado a la función. también se indagó 

su percepción acerca de las expectativas, problemáticas y necesidades 

de estos. 

Con respecto a los motivos por los cuales los docentes principiantes 

han ingresado a la función, al igual que los principiantes entrevistados 

en la exploración inicial, los entrevistados mencionan la vocación y 

mantenerse actualizado. Sin embargo, se mencionan otros motivos que 

no aparecieron en las entrevistas exploratorias tales como ingresar a la 

docencia como salida laboral, por interés por la investigación y por el 

prestigio que implica ser docente en el ejercicio de su profesión fuera de 

la universidad. Por otra parte, si bien mencionados por los principiantes, 

los responsables de asignatura no visualizan la invitación o la devolución 

de lo aprendido a la sociedad como motivos.

entre las expectativas atribuidas a los principiantes, los responsables 

de asignatura plantean como principales el crecimiento en la carrera aca-

démica y la profundización en la disciplina. luego, y como expectativas 

peculiares, se mencionan la investigación, el crecimiento en la profesión 

fuera de la docencia, innovar, motivar al alumnado y enseñar (dar clases).

los entrevistados mencionan el no contar con herramientas didácticas, 

la falta de formación docente, la reproducción de modelos docentes y la 

masividad como las principales problemáticas que enfrenta el profesorado 

principiante. también se señala que la logística y/o burocracia y el rela-

cionamiento con los estudiantes pueden ser especialmente dificultosos. 

Por último y de manera peculiar se mencionan la falta de experiencia 
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docente, la falta o inadecuada formación en conocimientos disciplinares, 

la corrección de exámenes y dar clases solo.

Como necesidades del profesorado principiante, los entrevistados 

señalan como principales la formación didáctica y cuestiones de tipo 

afectivo y orientación. Menos mencionadas aparecen las necesidades de 

tiempo de estudio, de formación en cuestiones disciplinares y, solo en un 

caso, de trabajo en equipo.

Consideraciones finales

el profesorado principiante a tiempo parcial en la Udelar no está 

obligado a investigar por su baja carga horaria y su principal función es 

la enseñanza. el inicio en dicha función está marcado por sentimientos 

diversos. Si bien algunos han transitado con comodidad sus primeras 

clases, muchos manifiestan una sensación de ansiedad, inseguridad, 

que se atribuye a la ausencia apoyo institucional, experiencia docente 

y herramientas didácticas. a pesar de manifestar vocación y gusto por 

enseñar, en términos materiales cuentan con poco tiempo para preparar 

sus clases. No cuentan con formación pedagógica, pero tampoco sienten 

la necesidad de prepararse formalmente en ello y desarrollan estrategias 

autoformativas. Por otra parte, de interesarse por las actividades de 

formación pedagógica ofrecidas por la institución, la alta dedicación 

semanal a la profesión que ejercen fuera de la universidad conspira contra 

su concreción. esto constituye un desafío institucional al momento de 

plantearse estrategias de formación pedagógica para docentes con este 

perfil ya que actualmente es un aspecto no contemplado en la oferta. 

en cuanto a la imagen del principiante por parte de docentes expe-

rimentados, este es visto, en general, como una persona que debe com-

paginar el ejercicio de la docencia con su exigente vida profesional fuera 

de la universidad. así, una de las problemáticas que enfrentaría es la falta 

de tiempo. Sin embargo, la habilitación de tiempo para estudiar no es de 
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las acciones de apoyo más mencionadas. es recurrente la mención a la 

falta de formación didáctica como problemática y la necesidad de formar 

a los docentes; mientras tanto, el estímulo a dicha formación tampoco 

es de los dispositivos de apoyo más mencionados por los entrevistados. 

Por otra parte, es llamativo que se mencione muy escasamente la insufi-

ciente formación en conocimientos disciplinares pues la mayor parte de 

los dispositivos utilizados pareciera estar centrada en el fortalecimiento 

de dichos conocimientos. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR INICIANTE NA  

EDUCAÇÃO SUPERIOR E A PRÁTICA DOCENTE:  
DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Sirlei de Lourdes Lauxen

Maria Estela Dal Pai Franco

As Instituições de Ensino Superior - IES, são consideradas espaços para 

construção, disseminação e produção de saberes e culturas, e, dessa forma, 

colaboram na promoção da transformação social, numa sociedade cada 

vez mais globalizada e em constante transformação. 

Investigar acerca da prática docente do professor universitário é uma 

tarefa importante e necessária, pois sabe-se que não basta graduar-se e 

exercer determinada profissão para estar habilitado à docência, mesmo 

que a lei que rege o ensino superior omita a necessidade de formação 

pedagógica do professor no processo, citando apenas a preparação para 

o exercício do magistério (PIMENTA E ANASTASIOU, 2002).

Nessa perspectiva, o presente estudo pautou-se, mais especificamente, 

ao professor iniciante do ensino superior de uma universidade comuni-

tária, objetivando analisar o desenvolvimento profissional do professor 

iniciante no exercício da docência. A metodologia, de cunho qualitativo, 

realizou-se a partir de dados colhidos com dois docentes de cada um 

dos cursos da área da saúde: Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia e 
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Farmácia, num total de oito. Para a seleção do grupo, o critério utilizado 

foi trabalhar de um a cinco anos na instituição; ser professor efetivo e 

demonstrar interesse em participar da pesquisa. 

Para a coleta dos dados o instrumento utilizado foi a entrevista, 

garantindo um diálogo menos dirigido. com o objetivo de preservar a 

identidade, os docentes foram identificados como doc1.  A análise dos 

dados coletados, deu-se a partir do agrupamento, da proximidade bem 

como do entrelaçamento das respostas, considerando-se dois eixos: os 

desafios vivenciados e as possibilidades geradas.

Na prática pedagógica do professor iniciante, os desafios 
vivenciados     

cada sujeito tem uma história de vida e, na história de vida de cada 

um, as escolhas começam a se constituir. É nesse tempo que os elemen-

tos da identidade de uma profissão, ou seja, o ideal a ser construído, os 

objetivos pessoais e sociais, o conceito de profissional e de profissão, sua 

regulamentação, os conteúdos específicos, o código de ética, o reconhe-

cimento social e a participação em entidades de classe começam a fazer 

parte do seu cotidiano (ANASTASIOU, 2003, p.174).

A identidade do professor, conforme Pimenta e Anastasiou (2002), 

é construída a partir de três etapas: inicia-se pela significação social da 

profissão, pela sua revisão prática e a revisão das tradições; passa-se 

à na discussão sobre a questão do conhecimento, e divide-se entre a 

informação, a análise, classificação e contextualização da informação; 

por fim, chegam-se à inteligência, sabedoria e consciência. Entretanto 

essas etapas só terão sentido a partir de “um processo contínuo de cons-

trução individual e também coletivo, de caráter processual” (FrANcO 

E GENTIl 2007, p. 43). 

1  Os professores estão identificados como doc 1 até doc 8, tendo em vista a preservação da 
identidade de cada um.
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Segundo Nóvoa (1992), a trajetória para a construção da identidade, 

possibilita o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. 

O desenvolvimento pessoal significa produzir a vida do professor. 

Segundo o autor, a formação docente, considerada um investimento 

pessoal, contribui para construir uma identidade pessoal e profissio-

nal, e deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva que viabilize 

a autoformação e seu pensamento autônomo. O desenvolvimento 

profissional produz a profissão docente, estimulando seu desenvol-

vimento autônomo e contextualizado e leva a um desenvolvimento 

crítico-reflexivo, o que viabiliza a reconstrução constante e perma-

nente da identidade do professor. O desenvolvimento organizacional, 

consoante o autor, implica em que a formação de professores conceba 

a instituição como um ambiente educativo, associando o trabalho à 

formação no cotidiano da IES. 

Na área da saúde, muitos profissionais exercem a docência concomi-

tantemente com suas atividades autônomas, ou seja, muitos optam pelo 

exercício da docência paralelamente ao da sua função como profissional 

liberal. Isso porque, as instituições permitem a vigência da cultura de que 

profissionais de sucesso no mercado de trabalho se tornarão excelentes 

professores, na ilusão de que existe uma relação direta entre o sucesso 

profissional e o ser docente.

Questões imbricadas no processo de formação e de vivência na 

docência necessitam de reflexão. A competência na área de conhe-

cimento especializada é suficiente para tornar o bom profissional um 

professor do ensino superior? Esses saberes são suficientes e dão conta 

das necessidades dos sujeitos? Por isso, a discussão sobre as práticas 

pedagógicas na relação entre ensino, pesquisa e extensão e suas impli-

cações na comunidade é urgente.

E os professores iniciantes na carreira? como constituem sua 

docência? Segundo Huberman (1995) a carreira docente passa por 

fases. Até o sexto ano, considerado neste estudo o início da carreira, 
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o professor passa por duas fases. A primeira fase que se refere aos 

três primeiros anos constitui-se por um período de descoberta com 

a complexidade do ofício. A segunda fase ocorre do quarto ao sexto 

ano, considerada como fase positiva, pois o professor consegue superar 

alguns obstáculos e se estabilizando no ofício. 

Pode-se afirmar que a escolha profissional é complexa e, de acordo 

com cunha (2006) a necessidade de preparação para o exercício a dis-

tingue de outras profissões. Em relação a escolha da profissão, segundo 

os entrevistados, eles não pensavam na docência quando entraram na 

graduação. No entanto, a partir da relação estabelecida com alguns 

docentes, seja na graduação ou na pós-graduação, gradativamente, 

passaram a assimilar a ideia. 

A escolha em ser professor foi se constituindo no decorrer do curso de 

formação. Essa postura, comum a quase todos os entrevistados, reforça 

a ideia de Nóvoa (1992) de que toda profissão afirma uma identidade, 

que por sua vez, não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não 

é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço 

em construção. Tornar-se professor, portanto, é um processo longo e o 

conceito de identidade docente deve ser entendido como uma realidade 

que evolui e se desenvolve tanto pessoal como coletivamente. conforme 

destaca Marcelo García (2010), a construção dessa identidade inicia-se 

durante o período de estudante nas escolas, mas se consolida na formação 

inicial e se prolonga durante todo o exercício profissional.

À medida que se analisa os discursos, destaca-se um conjunto de moti-

vos, desdobrando-os em três aspectos, a saber: o contato com a docência, 

a influência dos professores, o gosto em ser professor. compreender 

por que os professores optaram pela docência, não pelo trabalho na sua 

área, possibilita-nos avançar nas propostas de reflexão sobre a prática 

e sua qualificação. 
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Bom,... Primeiro eu já trabalhei dentro da minha área, eu gosto muito da 
minha área, mas eu não gosto de trabalhar com pessoas doentes (doc 3). 

[...] eu sempre tive vontade de ser professora e sempre gostei deste 
contato, pois como eu fui bolsista, desde o segundo período, eu me 
aproximei do meio acadêmico. Então a minha inspiração para vir a 
trabalhar com a docência, veio principalmente dali, desse contato com o 
meio (doc 4).

[...] o que me levou a dar aula foi a influência dos professores, deles 
direcionando. E assim eu comecei a pensar em dar aula (doc 6).

dentro do meu curso de graduação, eu sempre tive bons professores, que 
sempre me inspiraram a seguir esta carreira (doc 7).

Quadro 1. depoimentos referentes à opção da carreira.

O fato de o professor se identificar com o oficio docente na gradu-

ação serviu-lhe para constituir-se professor posteriormente, ou seja, a 

influência da graduação ocorreu de forma significativa na identidade 

profissional. Alguns aspectos são relevantes na análise das falas dos en-

trevistados. O gosto, a vontade, o contato maior com as pessoas, contato 

com o meio, influência dos professores, vontade de ensinar, tem como 

fonte de aquisição os saberes pessoais dos professores, que se cruzam 

com os saberes da formação escolar anterior e têm como fontes sociais 

o ambiente, integrando-se hoje ao trabalho docente pela história de 

vida, pela socialização e, principalmente, pela formação e socialização 

pré-profissional, como refere Tardif (2002). 

Marcelo Garcia (2010) ressalta que nesse período os professores 

iniciantes realizam a transição de estudantes para docentes e para isso é 

necessária uma reflexão acerca de quem são esses professores iniciantes 

que estão ingressando na IES, quais os significados e os sentidos que esses 

sujeitos atribuem à profissão.

Pela ldB/96, o profissional para exercer a docência, deverá ter for-

mação em nível de pós-graduação. Entretanto, sabe-se que esses pro-

gramas estão mais voltados para a formação de pesquisadores em seus 



S I r l EI  d E lO U r d E S l AUx EN |  M A r I A E S TEl A dA l PA I  F r A N cO254

campos específicos do conhecimento, deixando de lado a pedagogia de 

formação, o que significa que são dadas poucas condições institucionais 

para se formarem na docência. 

Quando questionados sobre como realizam sua prática docente, 

pelo fato de não terem uma formação pedagógica, os docentes dizem 

que o fazem de uma forma espontaneísta. As expressões me espelho 

no meu professor, elejo um modelo, as experiências com os professores 

da graduação, revelam uma prática intuitiva, permitindo deduzir que 

a formação docente acontece como um processo proporcionado pela 

prática profissional. Neste trabalho fica claro que o professor iniciante 

da área da saúde aprende a sê-lo mediante um processo de socialização, 

em parte, intuitivo, autodidata ou seguindo um modelo daqueles que 

foram considerados, bom professor.

Pode-se dizer que a formação para a docência universitária foi con-

siderada, historicamente, como uma atividade menor. A preocupação do 

ensino era com o bom desempenho e o treinamento profissional, uma vez 

que se acreditava que essa atividade poderia ser realizada por qualquer 

pessoa que soubesse realizar bem determinado ofício. Acreditava-se 

(como alguns ainda hoje acreditam) que “quem soubesse fazer, saberia 

automaticamente ensinar”, não havendo preocupações mais profundas 

com a necessidade do preparo pedagógico do professor (MASETTO, 

1998, p. 11). 

A prática usual nas universidades concorreu, e muitas vezes ainda 

concorre, para essa desvalorização do ensino, atribuindo, valores díspares 

para as duas atividades (ensino e pesquisa). O doc 1 reforça essa questão 

ao referir que sua formação continuada foi mais voltada para a atuação 

em laboratórios clínicos. Acredito que o enfoque maior foi voltado para a 

pesquisa. Senti falta de disciplina voltada à área pedagógica. Ou como o 

doc 5: Minha pós-graduação teve ênfase maior na pesquisa não havendo 

grande incentivo para a docência. 
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considerando as diferenças entre as atividades de pesquisar e ensinar, 

não é difícil compreender que o fato de ser um reconhecido pesquisador, 

que produz contribuições significativas aos quadros teóricos existentes, 

não é garantia de excelência no desempenho pedagógico e, conse-

quentemente, por que os programas de pós-graduação não garantem, 

necessariamente, melhoria na qualidade docente. como a pesquisa e 

a produção de conhecimentos são objetivos da pós-graduação, os do-

centes, ao participarem desses programas, sistematizam e desenvolvem 

habilidades próprias ao método de pesquisa, secundarizando o desen-

volvimento das características necessárias para o processo de ensino. 

Não se trata de negar a importância da pesquisa para o aprofunda-

mento nos campos específicos do conhecimento, mas sim de reforçar 

a necessidade de se criarem meios que permitam o diálogo com outros 

campos do conhecimento nas dimensões epistemológica, pedagógica 

e política. 

corrêa e ribeiro (2013) defendem que deve se construir coletiva-

mente uma cultura de valorização da docência no ensino superior, onde 

a formação pedagógica não precisa ser obrigatória, mas incentivada nos 

programas de pós-graduação e nas diretrizes para o ensino superior, para 

que o professor tenha um tempo para discutir os objetivos, os meios, os 

fins da educação, bem como seu envolvimento com a sociedade.

A docência não se realiza apenas na sala de aula, mas no conjunto de 

ações educativas que organizam o ensino na instituição e deve estimular 

uma perspectiva crítico-reflexiva no trabalho do professor. Para isso, é 

fundamental que os professores iniciantes, encontrem espaços de interação 

entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos professores 

apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no 

quadro de suas histórias de vida (NÓVOA,1992, p. 76) e compreendam 

como utilizam o conhecimento científico; como resolvem situações des-

conhecidas; como elaboram e modificam seus planejamentos e rotinas 

diárias e como recriam outras estratégias e hipóteses de trabalho. 
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Ainda a respeito da falta de preparo pedagógico dos professores 

universitários, constata-se a maioria dos mestrados e doutorados aca-

dêmicos são oferecidos em universidades públicas, nas quais há ênfase 

na pesquisa. Todavia, grande parte dos professores nelas formados irá 

lecionar em instituições de ensino superior bastante diferente daquelas 

onde foram titulados. dessa forma quando chegam a estas instituições 

muitos têm dificuldades para realizar a transição do mestre ou doutor 

formado com ênfase na pesquisa para a sala de aula.

Nóvoa (2008) defende para os programas de formação desenvol-

vam famílias de competências - saber relacionar e saber relacionar-se, 

saber organizar e saber organizar-se, saber analisar e saber analisar-se 

-, que são essenciais para que os docentes se situem no novo espaço 

público da educação (p.228). Segundo o autor, os docentes cons-

tituem-se, ao mesmo tempo, como objetos e sujeitos da formação. 

Salienta também que no trabalho de reflexão individual e coletiva 

têm condições de apontar meios necessários para o desenvolvimento 

e aprimoramento profissional.

Pela falta dessa formação, os depoimentos ressaltam como dificuldade 

a preparação das aulas e colocar-se com postura de professor, apontada 

pelos entrevistados e percebida pela seguinte fala.

[...] eu não sabia o que e como abordar as coisas para os alunos perante o 
grau de complexidade porque no início eu não tinha aquele feedback, eu 
não tinha ideia do que eles sabiam. Às vezes eu passava uma coisa muito 
simples ou as vezes trabalhava de forma muito complexa. Só convivendo 
com os alunos, aquela intuição, pra ter aquele retorno de como os 
estudantes estão captando o que tu tá falando e o grau de dificuldade que 
eles estão achando (doc 8). 

Quadro 2. depoimento referente a preparação da aula.

cunha; Zanchet (2010, p. 190) referem que os professores ao ingres-

sar como docentes em instituições de ensino superior “precisarão ler 
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o contexto cultural dos seus estudantes, muitos deles com lacunas na 

preparação científica desejada” e reforçam a necessidade de estabelecer 

caminhos que permitam o diálogo com outros campos do conhecimento 

que se articulam curricularmente nas dimensões política, pedagógica e 

epistemológica, com o ensino, a pesquisa e a extensão. 

No contexto, sobretudo, das instituições particulares, o que se percebe 

é que muitos dos professores ainda têm apenas a formação técnica. Por 

isso, sabem solucionar com segurança e eficiência os problemas ineren-

tes ao seu conteúdo; dominam a operacionalização de suas atividades; 

são reconhecidos na comunidade. contudo, na sala de aula enfrentam a 

dificuldades de trabalhar na comunicação didático-pedagógica, na inte-

ração com os estudantes no processo ensino-aprendizagem, no processo 

avaliativo e nas relações e contextualização com outras disciplinas. Ainda 

vivemos na universidade o paradoxo da seleção de profissionais pela com-

provação do domínio do conhecimento em uma área especializada, mas, 

após estar em sala de aula, ser-lhes exigido o desempenho da docência.

Na área da saúde tornam-se mais evidentes as questões da raciona-

lidade técnica, e na docência não são privilegiados os aspectos relativos 

à reflexão da prática, ao seu significado e sentido. daí a importância de 

o professor universitário refletir sobre sua prática profissional como 

professor, compreendendo-se na complexidade do espaço onde está 

inserido como sujeito que é capaz de ouvir e dar opiniões. 

de acordo com Marcelo García (2010), os estudos de Britton et al., 

de Serpell e de Veenman revelaram que, na etapa inicial, os docentes 

se preocupam, sobretudo, em como gerenciar a aula, como motivar os 

alunos, como se relacionar com os pais e os companheiros, enfim, como 

sobreviver pessoal e profissionalmente.

Além disso, como peça fundamental no desenvolvimento da docência, 

se pressupõe que desenvolva ações articuladas com a pesquisa e a exten-

são, como campos específicos de reprodução/reconstrução de saberes 

especializados. Também, com suas próprias interpretações e leituras da 
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realidade, de princípios educativos gerais e de intervenções diferenciadas, 

de saberes didático-pedagógicos particulares próprios a uma dada reali-

dade de ensino, a fim de dar conta das diferenças/incertezas da prática 

pedagógica mais ampla e docente (cUNHA, 2004). 

considerar como parte da prática pedagógica o ensino articulado 

à pesquisa e/ou à extensão no dia a dia dos profissionais da instituição 

ainda é tarefa complexa pela dificuldade em transitar por esse caminho 

com clareza e segurança. compreender as possibilidades que a realida-

de apresenta por meio de questões cotidianas que podem ser inseridas 

na aula e, a partir daí, investigadas constitui ainda um caminho que os 

mesmos precisam percorrer. 

Segundo chizzotti (2004, p.103-106), o ensino precisa apoiar-se na 

pesquisa e só vai ganhar significado novo quando propicia o prazer de 

descobrir, quando provoca a observação, mobiliza a curiosidade, escla-

rece dúvidas e orienta as ações a pesquisa. O que precisa ficar claro ao 

professor é que a pesquisa não supõe só laboratórios, meios tecnológicos, 

verbas, mas uma também uma atividade cotidiana que procura compre-

ender de forma abrangente, atos, fatos e a realidade e o contexto onde 

estiverem inseridos. Exercícios de investigação, não estão distantes da 

atividade cotidiana e podem servir para conjugar atividades regulares 

com algumas formas de pesquisa. 

Apesar da dificuldade que ainda se enfrenta em conciliar ensino com 

pesquisa o docente precisa ter clareza da necessidade de um ensino que 

se fecunde de pesquisa, pois ela poderá determinar a prática dos profes-

sores se for capaz de auxiliar na análise da prática cotidiana e reorientar 

a ação do professor.

Nesse sentido, seu papel é criar condições para que os estudantes 

aprendam a pesquisar, motivando e instrumentalizando os acadêmicos 

para que assumam a experiência educativa como fonte de conhecimento. 

conforme se observa, ainda permanece o desafio de ter a pesquisa como 
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princípio educativo na prática do ensino da graduação, por apresentar 

muitas vezes como dificuldades para sua concretização.

Apesar das dificuldades enfrentadas pela falta de formação pedagógica 

que encaminhasse a ação docente, os professores ressaltaram a melhoria 

das práticas na medida em que iniciaram a participação na Pedagogia 

Universitária, ou seja, na formação continuada em serviço. 

Situações pedagógicas que qualificam a prática do professor 
iniciante no ensino superior

As informações analisadas levaram à identificação de duas situações 

importantes que qualificaram a práticas dos entrevistados: a reconstru-

ção do Projeto Pedagógico dos cursos e a gestão da aula como espaço 

de aprendizagem.

Planejar o processo educativo é nortear o trabalho a ser desenvolvido 

adequando-o a cada realidade, de forma dinâmica, evolutiva. Nesse sen-

tido, o objetivo da reconstrução do Projeto Pedagógico de curso - PPc, é 

que seja um documento que explicite um posicionamento a respeito de 

sociedade, de educação e de ser humano e, assegure o cumprimento de 

suas políticas e ações e devem ser considerados instrumentos de ação 

política e pedagógica que garantam uma formação global e crítica para 

os envolvidos no processo, como forma de capacitá-los para o exercício 

da cidadania, a formação profissional e o pleno desenvolvimento pessoal. 

(VEIGA, 2004, p.16). 

Na área da saúde, nos cursos que fizeram parte da pesquisa, a partir 

de um movimento coletivo e dinâmico, o Núcleo docente Estruturante 

– NdE, referendado pelo colegiado, fez a retomada dos PPcs com a 

intensão de qualificá-los. dentre os professores partícipes da pesquisa 

todos trabalharam no repensar da proposta pedagógica de seu curso, 

conforme os relatos a seguir:
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[...] quando eu iniciei meu trabalho na universidade o PPc estava 
pronto. retomamos novamente e melhoramos muitas coisas. Temos um 
diferencial que são as ênfases do curso (doc 1).

[...] eu trabalhei nestas discussões. retomamos para podermos pensar o 
que realmente queríamos, qual a ênfase que daríamos ao curso (doc 4).

[...] olha professora, rever todo o curso e diminuir em torno de 500 horas 
não foi fácil não. Primeiro o grupo teve que se conscientizar de era preciso 
fazer por tudo aquilo que já discutimos. depois teve a questão de diminuir 
as disciplinas? No final acho que ficou bom, acrescentamos os seminários 
e serviu para que o grupo pudesse estudar sobre o perfil, o egresso, as 
avaliações [...] (doc 7).

[...] retomamos sim. Eu participei de alguns encontros, não todos. Foi 
apresentado para nós e fizemos algumas discussões. discutimos a questão 
dos egressos, do perfil, do estágio. Pensamos a base com algumas 
disciplinas diferentes pelo momento que vivemos hoje, por aquilo que a 
nossa comunidade precisa (doc 5). 

Quadro 3. depoimentos referentes a atualização dos PPcs.

As considerações apresentadas pelos pesquisados trazem dois as-

pectos interessantes a serem analisados. O primeiro é o que representa 

o estudo e a retomada do PPc. Ao se encontrarem e discutirem sobre 

o projeto, muitos saberes se evidenciam, porque o professor, para fazer 

as reflexões, precisa retomar questões específicas do curso, ao mesmo 

tempo em que precisa olhar para o seu entorno e verificar as necessidades 

do contexto regional. 

Quando discutem a ênfase do curso, o perfil do egresso, a avaliação, 

compreendem que um curso não representa apenas as disciplinas que ele 

ministra, mas que precisa ser pensado a partir de um fio condutor. A impor-

tância desse trabalho está evidenciada na fala do docente (5) ao dizer que 

sim, importante isso. Para a formação, o perfil do aluno que a gente deseja é 

importante. Assim como o perfil do professor que vai trabalhar com este aluno.

Em síntese, o processo coletivo de trabalho, proporcionou um mo-

vimento de reflexão, análise e tomada de decisão, e desencadeou a 

mobilização e a constituição, principalmente, dos saberes experienciais 
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por terem sido produzidos concretamente numa rede de interações 

(TArdIF, 2002, p.50). 

Pelo fato de terem participado ativamente dos estudos para a atuali-

zação dos PPcs, observa-se nas falas que houve mudança e melhoria na 

gestão da aula. considerando a aula como o cenário do encontro e das 

múltiplas possibilidades que professores e alunos têm de fazer dele um 

tempo de aprendizagem, de trocas, de descobertas e de experimentação 

(cUNHA 2016, p. 95), e geralmente onde a diversidade é a característica 

predominante exige domínio de conhecimento, observa-se que os pro-

fessores pesquisados, aos poucos, vão construindo uma concepção sobre 

a forma como devem atuar na sala de aula, lançando mão, para isso, do 

saber experiencial até então vivenciado. 

À medida que, além dos estudos acima mencionados, há uma prática 

reflexiva na formação continuada, com encontros pedagógicos, os do-

centes vão construindo uma identidade e qualificando a prática. de uma 

maneira geral, seus saberes iniciais são considerados verdadeiros, pois 

não são confrontados com outros; é o seu conhecimento, sua prática e 

sua teoria didática na sala de aula. 

A sala de aula, ambiente rico em relações humanas, é um aspecto 

fundante na prática educativa. Sua gestão e a relação entre estudantes e 

docentes leva a pensar melhor sobre o que está sendo realizado. A atenção 

à necessidade dos acadêmicos passa pela responsabilidade de ultrapassar 

o simplismo, e despertar o pensamento crítico, para que entendam me-

lhor sua condição humana, afinal nossa presença no mundo não é a de 

quem se adapta, mas a de quem nele se insere. É a posição de quem luta 

para não ser apenas objeto, mas sujeito da história (FrEIrE, 1997 p. 54).

As atividades desenvolvidas em aula implicam a atuação do professor e 

do estudante. O desenvolvimento da aula acontece com muita rapidez, num 

ritmo que impõe ao professor uma atenção constante, manifestada na sua 

capacidade de ler a trama da aula, fazendo uma articulação com o tempo 

disponível e com a linguagem de acordo com o nível de conhecimento da 
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turma e, ainda, manter o interesse. É nesse espaço escolar que os saberes 

são organizados e reorganizados no sentido de atender à demanda. Podem-

se observar essas questões pelo depoimento dos professores.

[...] costumo variar as atividades propostas para que as aulas não fiquem 
exaustivas (doc 1). 

[..] mudo, através da necessidade percebida na hora. relacionando teoria e 
prática (doc 2).

[...] procuro dinamizar junto com os alunos, apresento a proposta e peço 
sugestões. Normalmente divido em aulas expositivas, trabalhos em grupos, 
simulações, dinâmicas (doc 3).

[...] tempo de exposição, contextualização, discussão, fechamento do 
conteúdo (doc 8).

As minhas aulas hoje são muito mais voltadas para a necessidade o aluno. 
É claro, eu entendo que o aluno tem que ter um conhecimento mínimo na 
área, mas eu olho muito para ele e procuro observar a forma com que ele 
consegue aprender (doc 4).

Quadro 4. depoimentos sobre o planejamento das aulas.

Está sob a responsabilidade do professor a organização da aula, por-

tanto, ela constitui importante espaço de autonomia dos docentes. E ao se 

constituir como espaço de autonomia, gera um comprometimento ético 

e profissional, cuja atitude emerge a compreensão sobre seu trabalho. 

São juízos de valores que mobilizam e articulam os saberes utilizados na 

prática e que dão significado às necessidades da turma.

Para garantir o compromisso de olhar atento, de perceber as ne-

cessidades dos alunos, de considerar a diversidade e de acompanhar o 

processo de aprendizagem, o docente, com certeza, faz uma reflexão 

constante sobre sua prática pedagógica.

A universidade, em sua perspectiva de prestar um serviço público de 

educação, independentemente do seu caráter privado, tem por finalidade 

efetivar, através da docência e da investigação, vários aspectos da ciência, 
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do conhecimento e da tecnologia em prol do desenvolvimento cultural, 

social e econômico da sociedade. 

Apesar das turmas apresentarem, a cada ano, características e re-

alidades diferentes, a gestão da aula, segundo os professores iniciantes, 

constituiu-se a possibilidade de melhorar suas práticas. 

Alguns professores já identificaram e conseguem fazer a articulação 

do trabalho em aula com a comunidade, mostrando, dessa forma, as 

possibilidades interdisciplinares que a instituição apresenta como fun-

damento. Nóvoa (2008) reforça a interação com a comunidade e a situa 

no processo pedagógico dos cursos como um dos pontos fundamentais 

a ser superado pelos professores:

Indicações conclusivas

Analisar o desenvolvimento profissional do professor iniciante no 

exercício da docência implicou em fazer opções, recortes, delimitações 

do objeto investigado para, com esse movimento, ampliar as concepções 

de docência universitária, articulando-a com os seus constituintes de 

ensino, pesquisa e extensão. Esse movimento trouxe à tona os desafios 

enfrentados pelos professores na dinâmica do seu trabalho como professor 

iniciante no ensino superior.

As concepções e sentidos apresentados através das teorizações 

sobre a identidade, a formação e a trajetória da profissão procuram 

mostrar a partir de que referenciais o trabalho foi produzido. Essa base 

teórica possibilitou a leitura apurada e sustentada das falas dos profes-

sores evidenciando compreensões acerca da profissão que permitem 

fazer leituras em outras realidades. Estas, acrescidas das  vivências e 

das possibilidades de melhorias  retratadas pelo olhar dos docentes 

sobre seus saberes na prática pedagógica  permitiram clarificar alguns 

dos mais significativos desafios que o docente iniciante se defronta: 
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a) o desafio da  permanente construção da identidade profissional 

docente, na certeza de que ela se constitui no entorno da identidade 

pessoal; b) o desafio  de que a profissão docente somente se aprimora 

e se consolida  num contexto   que valorize, estimule, garanta e privi-

legie o desenvolvimento profissional e que no processo, a dupla mão  

da constante reconstrução  seja  perpassada pelo  desenvolvimento 

crítico-reflexivo;  c) o desafio de saber mobilizar em variados contextos, 

os saberes docentes a serem utilizados na ação de professor e que eles 

ganham contornos em conformidade com a trajetória de cada um com  

próprias aprendizagens na trajetória de vida e de docente. 

É de se registrar que estes saberes acabam refletindo as teorias 

implícitas de cada professor, demonstradas através da articulação entre 

as concepções, pensamentos, crenças, com sua experiência pessoal e 

profissional. Primeiramente a sua aprendizagem acontece de maneira 

intuitiva e fortalecida pela prática de sua experiência enquanto estudante 

que foi, porém aos poucos, pode ir se configurando, de forma diferente, 

a partir das vivências no contexto em que está inserido. 

Ao concluir, algumas ações ficam evidenciadas e podem qualificar de 

modo efetivo a prática dos professores. Nessa perspectiva, dentre as pos-

sibilidades, que contribuem no enfrentamento de desafios, destaca-se: a 

formação continuada em serviço pela Pedagogia Universitária como espaço 

efetivo de se configurar a investigação, a reflexão e a discussão coletiva. 

Também, a retomada dos PPcs dos cursos, devem ser atitudes per-

manentes, por parte da comunidade acadêmica.  São documentos de 

fundamental importância, pois fundamentam teoricamente e expressam 

a concepção de ensino, pesquisa e extensão. contemplam a formação 

integral: humana, social, profissional, além de expressarem a inserção 

local, regional e global da instituição e do curso. 

A sala de aula constitui ainda espaço de vida, de conhecimentos e de 

valores, e pode intervir positivamente nos diferentes contextos sociais, 
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culturais, políticos dos acadêmicos. A articulação ensino, pesquisa e ex-

tensão, precisa ser enfrentada com seriedade e envolvimento coletivo 

pelos profissionais, professores. 
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14 
INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

ARTICULAÇÕES CONSTRUÍDAS NOS ESTÁGIOS DOS 
CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Andréia Morés

Reflexões iniciais1

Imersos no atual contexto de Educação Superior e de formação de profes-

sores, destaca-se a importância deste estudo por potencializar reflexões 

sobre a formação acadêmica, vivenciada nas disciplinas dos Cursos, em 

especial nos estágios obrigatórios. O aporte teórico que embasa o pre-

sente estudo contempla as reflexões de Pimenta e Lima (2004, p. 24), 

Santos (2006) e Nóvoa (1992).

A formação referente ao Curso de Pedagogia deve contemplar os pro-

cessos pedagógicos, educativos e sociais, os quais requerem e mobilizam 

um leque de conhecimentos, saberes e competências inerentes ao ofício do 

exercício profissional. E, em conjunto com as Diretrizes Nacionais (CNE n. 

01 de 2006), observa-se que o processo de formação do egresso do curso 

de Pedagogia, na contemporaneidade, desafia os currículos dos cursos a 

desenvolverem estudos e práticas geradoras de conhecimentos e saberes 

1  Algumas ideias presentes neste texto foram socializadas em eventos e revistas.
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para os contextos pedagógicos e educacionais. Para tanto, esse processo 

requer maior exigência e contribuição da inovação para qualificação da 

atuação pedagógica realizada durante os estágios obrigatórios do curso. 

Os estudos sobre inovação pedagógica embasam-se em Leite, Cunha 

e Lucarelli (1999), Leite (2012), os quais, juntamente com Santos (2006), 

compreendem o desafio de romper com a concepção epistêmica da 

ciência enquanto princípio arraigado nas concepções do paradigma da 

modernidade. Assim, o presente texto dá visibilidade ao aprimoramento 

das relações entre teoria e prática, através da pesquisa e das inovações 

pedagógicas vivenciadas durante os estágios curriculares obrigatórios. 

O presente ensaio sistematiza as reflexões construídas a partir da in-

vestigação realizada nos Cursos de Pedagogia presencial e em EaD de uma 

Universidade Comunitária do rio Grande do Sul, tendo-se como objetivo 

investigar as inovações pedagógicas presentes nos processos de formação 

acadêmica e suas articulações com os estágios obrigatórios de ambos os 

cursos. Para o desenvolvimento da presente investigação contemplou-se 

a metodologia qualitativa, referendada por Bogdan e Biblen (1994), com 

ênfase no método estudo de caso, seguindo os estudos de Yin (2005). 

Formação acadêmica e inovações pedagógicas

A universidade, enquanto lócus de formação acadêmica, sente-se 

desafiada frente às demandas de ordem social, educacional e pedagógica. 

Desse modo, destaca-se a importância de investir em estudos e pesquisas 

que contemplem a formação acadêmica e inovações pedagógicas.

Compreende-se que há a necessidade de avançar nos processos de 

formação acadêmica, que vá além do academicismo institucional, em 

uma proposta crítica, reflexiva e investigativa. Como afirma Imbernón 

(2012, p. 11), “uma nova universidade que supere os velhos esquemas 

acadêmicos sobre a docência predominante há séculos, a maioria dos 

quais está obsoleta na sociedade atual. Uma universidade que pense 

nos alunos e no futuro.” Isso possibilitará o rompimento das barreiras 
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acadêmicas vividas nos espaços institucionais, fazendo com que haja 

articulação entre a universidade e os espaços de atuação pedagógica e se 

possa propor uma ação interdisciplinar de construção do conhecimento, 

sem perder de vista seus objetivos e muito menos deixar de exercer sua 

função social e educacional. 

Olhando para o contexto histórico de formação acadêmica, ala-

vancado pelo curso de Pedagogia, que vai desde sua criação, em 1939, 

constatam-se alterações em várias leis, entre as quais: a) primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 4.024/ 1961; b) Leis 5.540, de 

1968, e a Lei 5.692, de 1971; c) e, mais recentemente, a Lei LDB 9.394/96 

(SCHEIBE; DUrLI, 2011). Nesse período histórico de formação, encon-

tram-se currículos com diferentes abordagens políticas, pedagógicas e 

docentes. De acordo com Bissolli da Silva (2003, p. 70), “[...] não se pode 

formar o educador com partes desconexas de conteúdos, principalmente 

quando essas partes representam tendências opostas em educação: uma 

tendência generalista e uma outra tecnicista”.

Atualmente, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 

2006), houve mudanças, propiciando ampliar a abrangência do Curso de 

Pedagogia quanto à sua formação. O art. 2º das DCN define que o Curso 

de Pedagogia destina-se 

à formação inicial para o exercício da docência na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos 

de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, e 

em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 

pedagógicos (BrASIL, 2006, p. 1). 

Assim, o processo de formação e atuação pedagógica requer a 

compreensão de saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos e 

educacionais, acrescidos de sensibilidade, investigação e criatividade 

para encarar as situações ambíguas, incertas, conflituosas e, às vezes, 
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complexas, presentes nos contextos educativos, sendo necessário que 

o pedagogo construa novos saberes inerentes ao seu ofício profissional. 

“Há, no entanto, grandes desafios para a sua organização, que precisam 

ser considerados pelos projetos pedagógicos. Para além de uma formação 

comum de aprofundamento pedagógico geral e de gestão, o percurso 

formativo precisa dar conta de constituir as bases docentes [...]” (SCHEIBE; 

DUrLI, 2011, p. 102).

Para corroborar essa formação cita-se Nóvoa (1992, p. 26), que, em 

seus estudos sobre a docência, ressalta que “a troca de experiências e a 

partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais 

cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel 

de formador e de formado”. Assim, pode-se dizer que é (re)significada 

a compreensão de que a docência se constitui de múltiplos saberes, os 

quais devem ser os inspiradores da formação. Seguindo seu pensamento, 

Nóvoa afirma: “e, ao mesmo tempo, é essencial reforçar dispositivos e 

práticas de formação de professores baseadas numa pesquisa que tenha 

como problemática a ação docente e o trabalho escolar” (2012, p. 14).

Portanto, deve-se compreender a universidade e as instituições educa-

cionais e sociais como um espaço formador que desperte o interesse pela 

aprendizagem, tornando o trabalho pedagógico um espaço de construção, 

de inovação de conhecimentos, em que as práticas educativas estejam 

pautadas e contextualizadas a partir das necessidades e das realidades 

vividas pelos educandos. Freire (2015) acrescenta a importância de o 

educador “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

possibilidade para a própria produção ou sua construção.” (p. 47). Cabe, 

portanto, ao professor ser um educador, um problematizador que faz do 

objeto de conhecimento uma mediação da relações educador-educando, 

em prol da libertação e da humanização. 

Assim, o contexto de formação acadêmica da Educação Superior 

sente-se desafiado frente às demandas de ordem social, política e educa-

cional. Desse modo, é fundamental investir em concepções e ações que 
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contemplem a inovação, nos processos de formação e atuação pedagógica. 

O estudo da inovação compreende o desafio de romper com a concepção 

epistêmica da ciência enquanto princípio arraigado nas concepções do 

paradigma da modernidade. E dentre os novos movimentos epistêmicos 

que compreendem um conjunto de perspectivas, segundo Santos (2006), 

são consideradas as epistemologias plurais da prática científica, da di-

versidade e da pluralidade que caracterizam a transição paradigmática.

Em seus escritos, Cunha (2016) traz contribuições sobre a inovação, 

afirmando que “as inovações se materializam pelo reconhecimento de 

formas alternativas de saberes e experiências, nas quais se imbricam 

objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, teoria e prática, 

cultura e natureza, anulando a dicotomia, procurando gerar novos co-

nhecimentos” (p. 94).

Já em 1999, os estudos de Leite, Cunha e Lucarelli (1999) sinalizavam 

a visibilidade das inovações produzidas no interior do micro ao macro-

espaço educacional: mudanças nas relações dentro da sala de aula, onde 

os sujeitos são protagonistas de suas circunstâncias e aprendizagens; 

mudanças na configuração da docência, possibilitando que diferentes 

atores (alunos, professores, pesquisadores, a comunidade) sejam par-

tícipes de um processo de aprendizagem; a inclusão das tecnologias no 

auxilio didático dos processos que envolvem o ensinar e o aprender na 

universidade; rompimento de visões hegemônicas na universidade.

Defende-se que a inovação potencialize o diálogo, defendido por 

Freire (2013) como um processo dialético-libertador, sendo que o diálogo 

implica uma práxis social, tendo o compromisso com a palavra e a ação 

humanizadora. Em seus escritos, Freire (2015) reitera: “o sujeito que se 

abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica 

em que se configura como inquietação e curiosidade, como inconclusão, 

em permanente movimento na história” (p. 133). Assim, defende-se uma 

formação que contemple o diálogo nas relações de ensino e de aprendi-

zagem e nas relações com a pesquisa, no intuito de superar a dicotomia 
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entre teoria e prática, investindo-se no diálogo e na pesquisa, aproximando 

a ecologia de saberes defendida por Santos (2006). 

A formação acadêmica também deve promover condições para que 

o acadêmico construa conhecimento sobre as tecnologias, e entenda por 

que e como integrar as tecnologias em sua prática pedagógica. Frente 

a isso, o professor é desafiado a ultrapassar as tradicionais práticas de 

ensino para se tornar um docente criativo, reflexivo e investigativo. “O 

docente inovador precisa ser criativo, articulador, e principalmente par-

ceiro de seus alunos no processo de aprendizagem” (BEHrENS, 2000, p. 

71). Essa visão potencializa o docente a ser inovador, a interagir com as 

inovações pedagógicas na prática docente. Em sequência, tem o desafio 

de adentrar nas inovações tecnológicas a fim de enfrentar a tradicional 

visão da tecnologia como um recurso e torná-la uma “[...] ferramenta para 

construir processos metodológicos mais significativos para aprender.” 

(BEHrENS, 2000, p. 74). 

Compreende-se, portanto, a importância de um currículo de curso 

que contemple uma visão articulada com as inovações pedagógicas e 

tecnológicas apoiadas na concepção contra-hegemônica e democrática; 

que vise ao fortalecimento de estudos e pesquisas que tensionem e en-

riqueçam as práticas desenvolvidas em sala de aula, a fim de promover 

e indagar práticas inovadoras em prol de um processo de aprendizagem 

significativo. 

é com essa visão de currículo que se faz o movimento em direção 

aos estágios curriculares obrigatórios do curso de Pedagogia. Segundo 

Pimenta e Lima (2004, p. 24), o estágio curricular tem a finalidade de 

“integrar o processo de formação do aluno, futuro profissional, de modo a 

considerar o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e 

de interpretação crítica, a partir dos nexos com as disciplinas dos cursos”. 

De acordo com a concepção de Pimenta e Lima (2004), o estágio 

curricular é um campo de formação, de produção de conhecimentos, de 

práticas, de saberes e vivências, sendo esse um campo significativo para 
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estudo e investigação na formação acadêmica. é com esse viés que se 

adentra neste estudo, investindo em uma formação que propicie con-

dições para que o acadêmico consiga contextualizar o aprendizado e a 

experiência desenvolvida durante sua formação acadêmica com a realidade 

educacional presente no cotidiano da atuação pedagógica. 

A partir do exposto, considera-se a formação acadêmica, em especial 

os estágios obrigatórios, um momento de articulação teórica e prática, 

através da investigação e da problematização sobre o pensar e o fazer 

pedagógico, mobilizando a construção de saberes inerentes ao exercício 

profissional, portanto, um campo propulsor para o desenvolvimento de 

saberes e práticas que contemplem a inovação pedagógica e tecnológica. 

Caminhos metodológicos – inovações presentes na 
formação acadêmica

Os caminhos metodológicos construídos durante a presente inves-

tigação contemplaram a metodologia qualitativa em educação, apoiada 

em Bogdan e Biklen (1994), a qual proporciona uma aproximação entre 

o pesquisador, o campo de investigação e os sujeitos da pesquisa. Com 

base na abordagem metodológica qualitativa enfatiza-se o Estudo de 

Caso que propicia conhecer e examinar em profundidade o caso, em 

seu contexto natural, reconhecendo-se sua complexidade. Segundo Yin 

(2005, p. 13), “o estudo de caso é uma investigação empírica que inves-

tiga um fenômeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre 

o fenômeno e o contexto não são bem definidas [...] em que múltiplas 

fontes de evidência são usadas”.

A presente investigação foi desenvolvida junto aos Cursos de Pedagogia 

Presencial e EaD, de uma Universidade Comunitária do rio Grande do Sul. 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os estagiários de ambos os 

cursos, matriculados em disciplinas de estágios, convidados a participar 

de modo voluntário. 
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Os referenciais teóricos que embasam a análise das inovações educa-

cionais e pedagógicas contemplam os estudos de Leite, Cunha e Lucarelli 

(1999), Lima e Pimenta (2004; 2012), dentre outros, que referendam uma 

formação apoiada em concepções científicas que propõem a ruptura das 

visões teóricas e práticas vivenciadas na ciência moderna.

A partir desse viés adentra-se nos estudos da inovação pedagógica, 

com base nos referenciais de Leite (2012), que dão visibilidade às inovações 

produzidas nos contextos e espaços educacionais. Assim, considera-se 

importante que a formação acadêmica, em especial os estágios do Curso 

de Pedagogia, propicie momentos de estudos, de pesquisa e de construção 

de novos conhecimentos e saberes. 

A seguir, apresenta-se uma síntese das reflexões tecidas sobre os 

depoimentos dos estagiários, em relação a: 

a) Experiências dos acadêmicos nas disciplinas do Curso de 
Pedagogia

Experiências incentivadoras que propiciaram um crescimento pessoal 

e profissional ao longo do curso, tendo a possibilidade de compartilhá-lo 

e evoluir com disciplinas que desafiam e fazem crescer, inovando a prá-

tica, sempre buscando novos conhecimentos para fundamentá-la, são 

fundamentais durante a jornada acadêmica. Um dos acadêmicos relata 

os desafios das disciplinas de estágio: “algumas foram muito desafiadoras, 

principalmente as experiências de estágio, muitas aprendizagens e muita 

dedicação, esforço e pesquisa para realizarmos as atividades de forma 

criativa e inovadora” (Acad.21). E também as disciplinas dinâmicas, que 

abrem espaço para expor opiniões, dúvidas e pesquisa nesse campo tão 

vasto, possibilitando refletir criticamente e procurar melhorar constan-

temente a prática nos vários espaços que o pedagogo pode atuar, fazem 

com que o curso dê uma formação completa. Como diz Pedro Demo (1998, 

p. 2); “educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que 

o profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa 

como princípio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana”.
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A pesquisa, desse modo, se torna fundamental nas práticas diárias 

de um bom professor, pois é através dela que o docente se apropria do 

conhecimento e obtém maiores e melhores perspectivas para a constru-

ção de um bom planejamento. A pesquisa que traz o novo para a sala de 

aula desperta maior interesse nos alunos, pois “a aproximação do novo, 

em sala de aula, proporciona novos saberes, trazendo maior conhecimento 

e despertando no aluno mais qualidade e interesse por estar vivenciando 

algo que lhe traga prazer” (Acad.86).

De acordo com os dados construídos, constata-se que a grande maioria 

dos acadêmicos respondeu que houve inovações, as quais vieram para 

unir teoria e prática durante os estágios. Em sala de aula, o professor já 

não usa somente o quadro, mas usa novas tecnologias, e o aluno também 

participa da construção do conhecimento e seu saber é valorizado. As 

aulas são preparadas a partir de pesquisas e da busca por materiais de 

apoio, a fim de que sejam mais dinâmicas e do interesse dos alunos. “Já 

realizei dois estágios, houve sim inovações, desde o envolvimento com as 

pesquisas e busca de materiais de apoio, para um olhar mais pedagógico 

na hora da atuação docente”. (Acad.46). Trabalhar conteúdos rotineiros, 

mas de forma contextualizada e significativa que valorizem o aluno, além 

de possibilitar que o professor reflita sobre a própria prática, contribui 

muito para o crescimento do acadêmico durante os estágios. De acordo 

com Pimenta e Lima (2004, p. 49),

o desenvolvimento desse processo é possibilitado pela ativida-

de de pesquisa, que se inicia com a análise e a problematização 

das ações e das práticas, confrontadas com as explicações 

teóricas sobre estas, com experiências de outros atores e 

olhares de outros campos de conhecimento, com os objetivos 

pretendidos e com as finalidades da educação na formação 

da sociedade humana. 
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A prática docente desenvolvida com qualidade sempre estará vinculada 

à pesquisa, à análise e ao levantamento de dados e diagnósticos. Para os 

acadêmicos que estavam cursando disciplinas de estágio, o diagnóstico 

e a pesquisa são ainda mais fundamentais na hora da atuação docente, 

pois, lhes possibilita aprofundar uma situação/questionamento provocada 

pelas observações de estágio, levando-os a desenvolver um projeto e 

práticas de qualidade. 

b) Inovações pedagógicas no contexto da formação acadêmica

Os estagiários enfatizam que o avanço das tecnologias e das inovações 

pedagógicas deve acompanhar a formação acadêmica, proporcionando 

uma formação contextualizada e dinâmica. A melhoria da aprendizagem, a 

busca por conhecimento, a troca de informações, a facilidade na pesquisa, 

o acesso à biblioteca virtual, palestras e apresentações em vídeo são outros 

exemplos citados como benefícios das inovações pedagógicas que devem 

caminhar junto com as práticas tradicionais: “acredito que são de extrema 

importância. Como a educação está em constante mudança/aprimoramento, 

o Curso de Pedagogia deve acompanhar esses estudos proporcionando ao 

aluno uma formação completa, dinâmica e atual” (Acad.58).

Os conhecimentos prévios dos alunos e suas realidades não podem ser 

desconsiderados de forma alguma dentro desse contexto. Essas inovações 

facilitam o aprendizado, as pesquisas e as relações interpessoais, por isso, 

é preciso sair do senso comum, buscar novos conhecimentos e diferentes 

espaços. O professor também precisa inovar e planejar continuadamente 

para que as práticas possam ser significativas, despertando o interesse 

dos alunos, conforme narra o respondente: “os benefícios são muitos, não 

podemos mais desvalorizar os conhecimentos que os alunos trazem consigo 

e sua realidade. Não se pode desconsiderar também que os alunos de hoje 

vivem com a tecnologia, desta forma, as inovações são necessárias para 

que o aprendizado seja significativo” (Acad.40). 

De acordo com Leite (2012, p. 8),
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falar em inovação pedagógica pressupõe o rompimento com 

uma tradição. Mas se falamos em historicidade do conhe-

cimento, memória, territorialidade, não precisamos fazer 

rupturas epistemológicas, pois o conhecimento é histórico, 

a tradição/velho está sempre presente no novo. Portanto, 

considero mais um ‘conceito’ e/ou um ‘discurso’ para trazer 

uma ‘modernidade’, com outros referenciais teóricos que 

buscam desconstruir práticas educativas e escolares. Os 

discursos são dinâmicos, cumulativos, mudam conforme os 

contextos, territórios, inovam-se cotidianamente. Os sujeitos 

mudam o seu entorno a cada dia, pois refletem. 

Assim, as inovações proporcionam ao aluno ir além do que foi proposto, 

auxiliando-o a compreender e a construir aprendizagens. Elas agregam a 

prática pedagógica e beneficiam a aprendizagem do aluno, despertando 

o seu interesse, fazendo com que saia da sua zona de conforto e busque 

a pesquisa como fonte de novos conhecimentos e reflita sobre as desco-

bertas. “Muitos são os benefícios, pois através das inovações pedagógicas 

e tecnológicas muitas são as aprendizagens significativas e muitas são 

as produções que podemos fazer a partir disso para nossa construção e 

formação docente”. (Acad.83). As inovações pedagógicas contribuem 

para a mudança epistemológica docente, e para a mudança nas práticas 

e metodologias, contemplando novas informações e aperfeiçoamentos 

que despertam a curiosidade dos alunos e o interesse em aprender.

c) Contribuições e inovações que o curso de Pedagogia trouxe 
para a vida

Destacam-se, a seguir, alguns pronunciamentos que revelam que o 

curso propiciou um olhar mais humano, sensível e crítico sobre o cotidia-

no da prática docente e pedagógica. A sensação de que se tem muito a 

contribuir e aprender também é um legado do curso de Pedagogia para os 

seus alunos, pois todos os momentos são de aprendizagens e descobertas. 

“Me proporcionou enxergar a educação com outros olhos, com mais amor, 
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com vontade de querer mudar a educação”. (Acad.86). O curso também 

contribui muito para a questão profissional, e a universidade proporciona 

aprendizagens em diversas áreas do conhecimento: “existem professores 

motivadores e destes levo comigo o interesse pela pesquisa, buscar ir além 

daquilo que o professor explicou, ainda se tiver dúvidas, buscar meios que 

consiga entender melhor, estar sempre atualizado, inovando a prática”. 

(Acad.84).

Os acadêmicos que possuem o curso de Magistério também citaram 

que consideram a pedagogia um complemento e aprofundamento teórico 

e investigativo em sua formação. E que as práticas vivenciadas através 

do PIBID possibilitam perceber a educação de outra maneira, em que, 

por meio de práticas educativas diferenciadas, um cenário conflitante 

pode ser modificado, conforme citado por uma aluna: “o curso é bom, 

bem diversificado em relação às disciplinas oferecidas. A Pedagogia em si 

tem me ajudado muito na questão de ser pretenciosa. Participo do PIBID, 

o qual está me abrindo a mente para inovação.” (Acad.062). De acordo 

com Maria Isabel da Cunha (2016, p. 8),

as inovações se materializam pelo reconhecimento de formas 

alternativas de saberes e experiências, nas quais se imbricam 

objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, teoria e 

prática, cultura e natureza, anulando dicotomias e procurando 

gerar novos conhecimentos. 

Os alunos também expressam que o curso de Pedagogia trouxe a 

ideia de que a educação deve ser considerada um meio de transforma-

ção, troca de experiências, diversificação e inovação: “diante de minha 

escolha profissional, muito é debatido sobre a identidade do professor, 

quais são as dificuldades/facilidades que se enfrenta no âmbito educacio-

nal, reflexões críticas sobre a prática docente. Certamente esses fatores 

influenciam minha prática docente, de modo a estar sempre qualificando 

meus estudos” (Acad.43). 
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Há um destaque, também, para a visibilidade da universidade e 

de seus alunos, representando um importante papel na sociedade, 

com o seu perfil de alunos e professores em suas atuações sociais, 

conforme os relatos: “a universidade já encontrou o seu papel na so-

ciedade acadêmica e seu perfil de aluno e professor assim como a sua 

região de atuação.” (Acad.02); “Me fizeram aprender a ter um olhar 

mais crítico sobre a sociedade e reflexivo.” (Acad.044). Observa-se, 

nos depoimentos, que as ações vivenciadas no curso permitem que 

o aluno busque seu conhecimento de modo articulado com a socie-

dade, tornando-as mais atrativas e dinâmicas, contribuindo para a 

aprendizagem. Pelo fato de se viver em uma sociedade dinâmica e 

em constante mudança é fundamental investir em uma formação que 

contemple um posicionamento crítico e reflexivo.

Reflexões finais

Adentrando na caminhada conclusiva desta investigação, aponta-

-se sua importância porque propiciou momentos de estudo e reflexão 

sobre o curso de Pedagogia presencial e em EaD de uma Universidade 

do rio Grande do Sul, e também um espaço para os acadêmicos se ex-

pressarem, deixando seus depoimentos e contribuições. Os resultados 

apontam a relevância dos Cursos de Pedagogia presencial e em EaD de 

uma Universidade do rio Grande do Sul, e a importância de se investir em 

uma formação que potencialize as inovações de modo a dar condições 

para que os estagiários consigam construir novos conhecimentos e expe-

riências durante sua formação, estabelecendo relações com a realidade 

educacional presente no cotidiano de atuação pedagógica. 

No presente estudo percebe-se que a formação acadêmica, especial-

mente os estágios obrigatórios, está aliada às inovações pedagógicas e 

prioriza momentos de articulação teórica e prática, de pesquisa em sala 

de aula, de vivências com as tecnologias, potencializando a construção de 
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novos conhecimentos e experiências pedagógicas. Destaca-se também 

que as inovações pedagógicas e suas articulações com as práticas rea-

lizadas nos estágios obrigatórios e no Pibid2 dão visibilidade à trajetória 

da formação de pedagogos na universidade e fortalecem as práticas 

construídas nos espaços educacionais e sociais.  

Para tanto, requer-se do pedagogo o preparo para atuar nos diversos 

campos educativos, estando de acordo com o perfil do egresso do curso 

de Pedagogia contemplado no Projeto Pedagógico. Assim, observa-se, 

no rol dos depoimentos prestigiados na pesquisa, que estão presentes 

vivências, práticas e estudos pedagógicos condizentes com as necessidades 

vivenciadas durante os estágios, os quais potencializam o aprimoramento 

da inserção pedagógica durante a formação acadêmica realizada no curso 

de Pedagogia. No entanto, destaca-se que a universidade, mais especifi-

camente nos cursos de Pedagogia, está a caminho do desenvolvimento 

de um trabalho que propicia a articulação entre as concepções teóricas, 

as vivências práticas, a imersão na pesquisa e o desenvolvimento de ino-

vações que contribuem qualitativamente para os processos de formação 

pedagógica e docente.  
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LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS PRINCIPIANTES COMO 

MEDIADORES DEL APRENDIZAJE

Miguel Ángel Zabalza Beraza 

En esta nueva perspectiva sobre la docencia que se ha ido abriendo camino 

en los últimos años, uno de los aspectos que ha sido sometido a revisión 

ha sido el de los profesores y profesoras universitarios. Nuestro papel 

en el proceso, nuestras competencias e, sobre todo, la construcción de 

nuestra identidad ha sido sometidos a un fuerte escrutinio y a presiones 

hacia un cambio no siempre claro.

Podríamos decir que ha habido tres procesos que nos han afectado 

de una manera clara: (a) una nueva visión del “profesionalismo” docente 

(la profesión más allá de la vocación pero, también, del conocimiento); 

(b) nuevos planteamientos en torno al “lifelong learning”: la formación 

como cuestión estratégica; (c) nuevas presiones en torno a la calidad 

de los servicios. 

La idea del “profesionalismo” docente alude a la, cada vez, más clara 

interpretación de las tareas docentes como una actuación profesional. Los 

docentes como profesionales de la docencia. Podría pensarse que esa vin-

culación ha estado siempre clara, pero esa sería una apreciación incorrecta. 

La docencia (más, si cabe, la docencia en la universidad) se ha movido 

siempre en un claro conflicto de identidades. Los y las docentes universi-
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tarias pertenecen, en origen, a diferentes cuerpos o gremios profesiones. 

Son químicos o antropólogos o enfermeras o ingenieras. Se han preparado 

para ello y su título académico (o aquellos otros que hayan ido adquiriendo 

a partir de su graduación) les concede jurídicamente el reconocimiento 

profesional. Que, una vez obtenido ese reconocimiento, deseen dedicarse 

a la docencia es una posibilidad, pero la nueva condición docente pocas 

veces llega a calar tan hondo en quienes la ejercen como para recomponer 

su identidad. al final, ¿qué soy, médico o profesor de medicina; ingeniera o 

profesora en una escuela de ingeniería? Lo ideal sería ser (sentirse) ambas 

cosas pero para que eso pudiera suceder es condición necesaria que ambas 

tareas yo las considere al mismo nivel de relevancia y con el mismo estatus 

como categoría de definición personal. Puedo sentirme un 80% médico y 

un 20% profesor de medicina; o, a la inversa. La idea, el enfoque en torno 

al “profesionalismo docente” tiene que ver con esa equiparación de ambas 

dimensiones como componentes de mi propia identidad como profesional.

¿Y cómo puedo saber cómo se ha configurado mi identidad? Dejando 

al margen consideraciones psicológicas más sofisticadas, podría valernos 

una simple mirada a nuestras prioridades: ¿qué tipo de libros o artículos 

leemos, aquellos que tienen que ver con la química o aquellos que tienen 

que ver con la enseñanza de la química?; ¿a qué congresos asistimos, a los 

de cardiología o a los que se analiza la formación de médicos?; ¿de quién 

nos sentimos más cercanos y con mayor facilidad de comunicación, con 

otros colegas del mismo campo científico (otros ingenieros, trabajen 

donde trabajen, por ejemplo) o con otros colegas de la Facultad (sea cual 

sea la materia que enseñan)?

No descarto que este tipo de disquisiciones parezcan cuestiones 

baladíes a muchos compañeros de profesión docente, pero resulta, a 

mi parecer, cuestiones muy relevantes de cada al fortalecimiento de la 

docencia, a la correcta compresión de nuestro papel como docentes, 

mismo desde el inicio de nuestra actuación profesional. Solo si partimos 

de la idea de que la docencia es una profesión con identidad propia pode-
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mos continuar el razonamiento señalando que, como tal (porque es una 

profesión) requiere formación específica y exige el dominio de aquellas 

competencias que enmarcan el perfil profesional de quien la ejerce. Y, es 

desde esa plataforma que se puede reclamar que para enseñar bien no es 

suficiente el dominio de la ciencia que uno practique (la otra parte de la 

identidad) sino que se precisan aquellas otras competencias vinculadas 

al hecho mismo de enseñar. Y en esa batalla estamos.

La segunda cuestión relevante para entender el nuevo contexto en 

que se encuentra la docencia universitaria tiene que ver con los nuevos 

planteamientos  se viene del lifelong learning. Para quienes hemos vivi-

do con intensidad todo el proceso de bolonia, ésta ha sido, sin duda, la 

gran aportación de la nueva política universitaria europea. No es que se 

trate de nada nuevo. De hecho, ya desde los años 80 del pasado siglo, se 

viene haciendo referencia a la necesidad de la formación permanente y 

a lo largo de la vida. En el contexto europeo esta idea ha constituido un 

aldabonazo sobre la estructura de los estudios profesionales (Declaración 

de bolonia, 1999) y un punto clave de los objetivos estratégicos europeos 

para el inicio del siglo XXi (Declaración de Lisboa, 2000).

De situar la formación en los años iniciales de nuestra existencia y de 

hacer radicar su valor en la obtención de un título académico habilitante 

para desempeñar un trabajo o una profesión, hemos pasado a entender 

que esa parte de la formación es, solamente, su momento inicial. un 

periodo de nuestra vida (de la Escuela infantil a la universidad) que no 

completa, en absoluto, nuestro desarrollo potencial (y, ahora, necesario 

para poder ejercer como trabajador o profesional bien formado). Nos 

formamos a lo largo de toda la vida. Y más aún, es necesario formarse a 

lo largo de toda la vida si uno no quiere estancarse y perder el tren tanto 

de los trabajos como de la participación social. 

ELLi (The European initiative on Lifelong Learning, roma 1984) 

definía el “lifelong learning” (aprendizaje a lo largo de la vida) de la si-

guiente manera:
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LiFELONg LEarNiNg is the development of human potential 

through a continuously supportive process which stimulates 

and empowers individuals to acquire all the knowledge, values, 

skills and understandings they will require throughout their 

lifetimes and to apply them with confidence, creativity and 

enjoyment in all roles, circumstances and environments. 

Si tratamos de deconstruir esta interesante definición, nos encon-

tramos que el aprendizaje a lo largo de la vida:

• Cubre-incluye todas las dimensiones del ser humano (desarrollo 

del potencial humano).

• El objetivo es estimular y empoderar a los individuos (que 

deseen aprender y mejorar).

• requiere un contexto capaz de ofrecer un apoyo constante a 

esa cultura del aprendizaje

• Los contenidos de la formación van más allá del empleo: incluyen 

conocimientos, valores, competencias, intereses 

• Tienen que ser aprendizajes válidos para las diversas facetas 

de la vida (all roles, circumstances and environments; no solo 

el empleo)

• Es una formación que viene ligada a la autoestima, la creati-

vidad y el disfrute

Me parece una visión fantástica del sentido de la formación para los 

profesores principiantes, algo que se vincula a todo el proceso de desar-

rollo de las personas, desde la niñez hasta la vejez. Durante todo nuestro 

recorrido vital estamos formándonos, es decir, enriqueciéndonos como 

personas, mejorando nuestro equipamiento como seres humanos, como 

ciudadanos, como trabajadores.

Es desde esta perspectiva, entiendo yo, que debemos abordar el 

sentido, amplitud y desarrollo de la docencia universitaria en sus primeros 
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años. aunque quizás fuera ésa su misión en otros momentos históricos, 

la misión actual de la unversidad no es la de “completar la formación de 

los futuros profesionales”. Ni lo es, ni podría serlo. Los chicos y chicas que 

egresan de la universidad con sus flamantes 24 -25 años no están formados 

como profesionales. De manera alguna pueden pensar que su formaci-

ón está completa por mucho que tengan un título válido para ejercerla. 

Podríamos decir que esta perspectiva más longitudinal de la formación 

relaja la presión que las universidades y sus docentes sentían en relación 

a los contenidos de la enseñanza. No es necesario (ni es posible) que los 

programas universitarios incorporen todos los contenidos generados en 

el seno de cada disciplina. Eso haría inmanejables los programas y provo-

caría (como ha venido sucediendo con frecuencia) frecuentes fracasos 

entre los estudiantes. 

La función formativa de la universidad debe estar más centrada en 

sentar las bases del conocimiento profesional y científico. unas bases 

firmes (en lo conceptual, en lo metodológico y en lo actitudinal) que 

permitan, posteriormente, a los egresados continuar su formación es 

otros contextos (entre ellos, el contexto de la propia práctica profesional). 

Pero eso exige que esas bases que se han asentado bien en la universidad 

sean firmes y dejen al estudiante en posición de continuar su formación 

autogestionándola (y, por tanto, convencido de su necesidad).

Finalmente, los nuevos tiempos han traído consigo un nuevo espacio 

de condiciones marcado por las exigencias de los sistemas de garantía 

de la calidad. una vez conseguidas tasas aceptables de extensión de la 

Educación Superior, estos últimos 25 años se han caracterizado por ir 

explorando procedimientos orientados a la mejora de la calidad de las 

instituciones y de la docencia que ofrecen a sus estudiantes. Como no podía 

ser de otra manera, algunas de esas experiencias no han resultado todo 

lo válidas y potentes que se esperaba (por ejemplo, las evaluaciones de 

los docentes por parte de los estudiantes) y eso nos ha ido llevando hacia 

planteamientos más globales y centrados en la institución en su conjunto.
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Para el profesorado principiante, los sistemas de garantía de la ca-

lidad han traido consecuencias positivas y negativas, a la vez. Entre las 

positivas está el hecho en sí mismo de que se reconozca la importancia 

de la docencia para la buena formación de los estudiantes. No son solo 

las infraestructuras o recursos de que dispone una institución los que la 

hacen valiosa y atractiva, también la docencia que se imparte en ella es 

uno de los factores que condicionan la calidad de la institución y cuya 

calidad, por tanto, es preciso garantizar. No es una escasa victoria frente 

a la desconsideración que en los últimos tiempos arrastraba la docencia. 

Y como efectos secundarios de esta revalorización de la enseñanza, 

han ido apareciendo otras consecuencias interesantes. La principal de 

todas es que cada vez sabemos más sobre la docencia en sí misma (qué 

dimensiones la forman, qué condiciones son precisas para que resulte de 

calidad, etc.) y sobre la forma en que se desarrolla en nuestro contexto 

(las bases de datos donde se acumulan los resultados de las sucesivas 

evaluaciones). Y de cara al profesorado, otra consecuencia interesante 

es la vinculación entre buena docencia y gestión del personal docente 

(salarios, carrera docente, status, reconocimiento profesional, premios a 

la innovación, etc.) Es decir, no sólo acaba valorándose más la docencia 

sino que se valora más a los docentes que logran poner en marcha buenas 

prácticas docentes.

La parte negativa de esta presión hacia la calidad es, justamente, 

lo que tiene de presión, de imposición externa, de formalidad adminis-

trativa. una de las quejas constantes del profesorado es la progresiva 

burocratización en que se ha ido metiendo la universidad, la exigencia 

constante de papeles y formalismos. La propia exigencia de una evaluación 

permanente de todo, haciendo bueno el nefasto principio de que “lo que 

no se evalúa, se devalúa”. Y, en consecuencia, no es extraño constatar 

cómo tanto tiempo y esfuerzo dedicado a las evaluaciones e informes 

no hace sino restar tiempo a la planificación y ejecución consistente de 

una docencia de calidad.
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En definitiva, aunque variando su papel convencional, excesivamente 

centrado en la enseñanza, el rol de los docentes resulta fundamental para 

el logro de un buen aprendizaje. Por eso deben ser considerados como 

“agentes” plenos del proceso de enseñanza aprendizaje, junto a los estu-

diantes, aunque teniendo en cuenta que estos agentes están en teritorio 

aun desconocido y lleno de misterio. No cabe retirarse a un segundo plano, 

no cabe convertir su intervención docente en un elemento secundario 

o subsidiario de la investigación. No son pocos los recordatorios en tal 

sentido que van haciendo los responsables académicos. insistía en esa idea, 

la declaración final de la Conferencia regional de la Educación Superior en 

américa Latina y el Caribe (CrESaLC, 2008) señalando que era preciso 

reconocer el papel fundamental que el profesorado juega como actor 

de la Educación Superior y asumiendo que para que esta misión pudiera 

llevarla a cabo de forma adecuada había que garantizar su formación 

inicial y permanente y unas adecuadas condiciones laborales y salariales. 

indicaban también el compromiso que debían asumir las políticas univer-

sitarias a la hora de garantizar una carrera profesional que satisfaga las 

expectativas de progreso y mejora del profesorado tanto en su desarrollo 

inicial como docente y también como investigador.   
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