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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo geral compreender os elementos constituintes 

do processo de construção da identidade profissional docente do “bom professor” 

universitário. Os objetivos específicos foram os seguintes: identificar os docentes 

universitários considerados “bons professores” a partir do olhar dos estudantes; 

apreender como o “bom professor” universitário entende a docência universitária; 

identificar elementos individuais e contextuais que contribuem para a construção da 

identidade profissional do “bom professor” universitário. O referencial teórico deste 

estudo está fundamentado em autores da área de Docência Universitária (NÓVOA, 

1998; ANASTASIOU E PIMENTA, 2002); Identidade e Identidade Profissional 

Docente (HALL, 2011; DUBAR, 2006; DUBAR, 1997); Bom Professor (NÓVOA, 

2009; CUNHA, 2013; RIOS, 2002), entre outros. Optou-se por uma abordagem 

metodológica de natureza qualitativa por entender-se que, a partir dela, os dados 

poderiam ser analisados com profundidade e não apenas quantificados. A Universidade 

Federal de Pernambuco constituiu-se como lócus da investigação, especificamente os 

cursos de Pedagogia (Centro de Educação); Psicologia (Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas); Arquitetura e Urbanismo (Centro de Artes e Comunicação), Ciências 

Contábeis (Centro de Ciências Sociais Aplicadas); Engenharia Civil (Centro de 

Tecnologia e Geociências). Os sujeitos da pesquisa foram 30 (trinta) estudantes 

universitários e 9 (nove) professores universitários.  A pesquisa constituiu-se de duas 

etapas, em que foram utilizados dois instrumentos de coleta: na primeira etapa, 

procedeu-se à aplicação de questionário com os estudantes; na segunda, foram 

realizadas as entrevistas semiestruturadas com os 9 (nove) professores universitários 

selecionados a partir de uma pré-análise dos questionários. Os dados provenientes dos 

questionários e entrevistas semiestruturadas foram tratados com base na técnica de 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 2009). Os resultados permitiram identificar elementos 

que contribuem para o processo de construção da identidade profissional do “bom 

professor” universitário. Em relação a essa identidade vista a partir do olhar dos 

estudantes, verificou-se que, dentre os elementos identitários, destacaram-se os 

seguintes: negocia os processos avaliativos, apresenta experiências práticas do cotidiano 

da profissão, tem boa didática, tem bom relacionamento com os estudantes. Quanto à 

compreensão do “bom professor” universitário sobre docência universitária, os dados 

revelaram que os elementos constituintes do processo de construção da identidade 

profissional desses professores envolvem o sentimento de responsabilidade pela 

formação de futuros profissionais, o exemplo de algum professor que norteou a 

trajetória acadêmica desses docentes e os desafios e dificuldades que marcam a prática 

docente universitária. Esta pesquisa ainda apresentou os elementos individuais que 

participam do dinâmico processo de construção da identidade profissional do “bom 

professor” universitário, a saber: a satisfação e a realização em ser professor 

universitário, e a percepção do professor universitário a respeito da imagem que seus 

alunos possuem dele. Por fim, percebeu-se que os elementos constitutivos do “processo 

de construção da identidade profissional do bom professor universitário”, que 

apresentam uma ordem contextual, são mobilizados no ambiente de trabalho, a partir 

das expectativas desenvolvidas pelos estudantes. 

Palavras–chave. Bom professor universitário. Docência universitária. Identidade 

profissional docente. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aimed to understand elements that contribute to the teacher‟s professional 

identity process regarding the “good university teacher”. The specific objectives 

focused on identifying professors considered “good” from the students‟ point of view; 

to learn how the “good professor” understands the university teaching activity; to 

identify individual and contextual elements that contribute to the construction of this 

“good university teacher” professional identity. The reference is based on University 

Teaching authors (NÓVOA, 1998; ANASTASIOU E PIMENTA, 2002); Identity and 

professional Teaching Identity theorists ((HALL, 2011; DUBAR, 2006; DUBAR, 

1997); “Good Teacher” researchers ((NÓVOA, 2009; CUNHA, 2013; RIOS, 2002) 

among others. A qualitative approach was chosen since it allows a deeper analysis that 

does not focus only on quantity and numbers. Federal University of Pernambuco was 

the locus of the investigation from which the pedagogy (Education Center); psychology 

(Human Science and Philosophy Center); Architecture and Urbanism (Arts and 

Communication Center); and Accounting Sciences (Technology and Geoscience 

Center) courses have participated.  Thirty (30) university students and nine (9) 

professors participated in the research and it consisted of two stages, in which two 

different methods of data acquisition were explored: on the first step, a questionnaire 

was applied to the students; on the second part semi structured interviews were 

performed with nine (9) university teachers selected from a pre-analysis of the 

questionnaires. The data resulting from the semi structured interviews and 

questionnaires were processed based on the content analysis (BARDIN, 2009). The 

results allowed the identification of elements that contribute to the process of 

professional identity construction of the “good university teacher”. As for the relation of 

the “good professor” from the student‟s point of view, the identity elements, among the 

ones that stand out: it negotiates evaluation processes, it searches physical practices in 

the daily practice of the profession, it has a good didactic  because it tries to keep “a 

good relationship” with the students. As for the comprehension of “the good professor” 

about university teaching, the data has revealed that the elements that participate in the 

process of professional identity construction involve the feeling of responsibility for the 

training of future professionals and difficulty that impact on the university teaching 

practice. The research still presented the individual elements that participated on the 

dynamic process of professional identity construction of the “good university teacher”. 

Realization and the satisfying way of being a professor. As well as the perception of the 

university teacher regarding his students‟ opinions about him/her. To sum up, the 

components of the “process of professional identity construction of the good university 

teacher” that present a contextual order are mobilized by the work environment or 

context through the expectations developed by the students. 

Keywords: Good university teacher; University teaching; Professional teaching 

identity. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O importante e bonito do mundo é isso: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão 

sempre mudando. Afinam e desafinam. 

Guimarães Rosa 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Situando o problema 

 O debate em torno da educação neste século volta-se ao professor como figura 

central. As décadas de 70, 80 e 90 do século XX foram marcadas, respectivamente, pela 

racionalização do ensino, reformas curriculares e mudanças na cultura organizacional da 

escola. Entretanto, apesar dessas transformações, os discursos referentes à profissão 

docente só têm sentido se forem construídos a partir da realidade de trabalho dos 

professores e possibilitarem esses profissionais a refletirem sobre suas próprias práticas 

(NÓVOA, 2009). 

Percebemos que a profissão docente sofre novas exigências, pois não podemos 

negar o crescente número de expectativas depositadas no professor. Todavia, o que se 

espera como ideal acaba cedendo espaço para o possível devido às impossibilidades e 

situações arbitrárias do dia a dia desse profissional. Diante disso, adveio-nos a 

curiosidade em estudar o docente, especificamente o universitário, pois entendemos ser 

necessário conhecer esse sujeito enquanto ser histórico, social e político. Como afirma 

Cunha (1998), o professor tem sido o principal agente nas tomadas de decisões na 

universidade e as pesquisas têm mostrado pouco interesse por esses profissionais. 

Profissionais e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento (biólogos, 

historiadores, médicos, arquitetos, psicólogos, engenheiros, advogados, contadores etc.) 

acabam entrando na docência universitária por uma série de fatores e, na maioria dos 

casos, nunca tiveram oportunidade de questionar sobre o seu papel enquanto professor 

universitário, o que os estudantes pensam do seu trabalho, que referências trazem para 

compor sua prática, quais os maiores desafios encontrados na docência universitária. 

Assim, acreditamos que a reflexão acerca desses aspectos pelos professores poderá 

trazer-lhes a possibilidade de pensar sobre a docência universitária e a importância do 

seu caráter formativo. 

E, para que essa reflexão se faça plenamente, julgamos importante que esses 

profissionais (re)conheçam a própria identidade, como ela se constrói. Entendemos que 

a construção da identidade profissional docente se dá desde o início do processo de 

formação na área. Então, os anos ainda como estudante de graduação já podem ser 

considerados e incorporados ao processo de construção identitária e de
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profissionalização dos docentes das diferentes áreas do conhecimento. No 

entanto, há que se considerar uma peculiaridade no exercício da docência universitária: 

na maioria dos casos, tais professores não realizam processo algum de formação 

didático-pedagógica. A realidade deles é que lhes ancora as motivações iniciais para a 

docência universitária, que não constitui a primeira opção de exercício profissional.  

Dessa forma, julgamos importante trazer para este estudo algumas considerações 

sobre a docência universitária a qual, como docência não universitária, constitui-se 

como uma profissão que estabelece a mediação do conhecimento entre os atores 

educacionais (professor, estudante, gestor). Quanto a essa mediação, realçamos a 

relação entre professores e estudantes da qual advêm ricas contribuições ao processo de 

desenvolvimento da docência. Consideramos que entender essa relação implica melhor 

compreender a identidade do professor universitário a partir do olhar do “outro” (do 

aluno) e das experiências didáticas, teórico-metodológicas, cognitivas, afetivas, entre 

outras.  

Isso porque não podemos considerar o docente universitário como um indivíduo 

isolado de sua realidade social, relacional, histórica, cultural e temporal. Adotando essa 

perspectiva, recorremos a Nóvoa (1992), para quem a construção da identidade 

profissional docente se dá a partir de processos que envolvem o desenvolvimento 

pessoal, profissional e institucional. Assim, passou a nos interessar o que viria a ser um 

“bom professor” tanto para os estudantes como para os próprios docentes. 

Nosso interesse em estudar o “Processo de construção da identidade profissional 

do „bom professor‟ universitário” nasceu, sobretudo, de nossa trajetória não só de vida 

como acadêmica. A relação com o ambiente educativo sempre nos cativou. O papel de 

mãe-professora – sempre acompanhando as tarefas didáticas, ajudando a segurar os 

livros, ou buscando algum material que estivesse em falta na coordenação da escola – 

foi, na verdade, o primeiro momento de familiaridade com a docência. 

Além disso, a vivência com colegas de trabalho da progenitora, em que as 

conversas tinham como tema a escola, a sala de aula, os estudantes bem como as 

observações, o olhar atento aos planejamentos e às correções das atividades contribuiu 

para o delineamento da nossa trajetória de vida. 
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Assim, escolhemos ser professora por identificação pessoal com a profissão. A 

partir da experiência na graduação no curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, percebemos que alguns professores que nortearam nossa vida 

acadêmica influenciavam, de alguma maneira, nossa postura profissional. Decidimos 

investigar se esse fato era recorrente. Dessa forma, em nosso Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC, procuramos estudar as relações afetivas entre professores e estudantes 

universitários e a construção da identidade profissional docente. 

 Os resultados de nossa pesquisa apontaram que os estudantes universitários 

recebiam algum tipo de influência dos seus professores cujas posturas eram lembradas 

como exemplos a serem seguidos ou descartados. Verificamos que essas experiências 

implicavam uma autoavaliação na medida em que esses estudantes, ao projetarem-se 

nelas, ressignificavam o exercício da profissão. 

Observamos que os estudantes elogiavam alguns docentes com relação às aulas 

ministradas, à postura assumida em sala de aula, ao relacionamento com os alunos, à 

forma como avaliavam. Havia professores que se preocupavam com a formação dos 

futuros pedagogos e, por isso, assumiam posturas mais humanas e, além de conhecerem 

os estudantes pelos nomes, eram atenciosos, atendendo-os, inclusive, fora da sala de 

aula. 

 Durante a realização desse estudo de conclusão de curso, o TCC, escutamos que 

a profissão docente é aprendida não só nas observações da prática do professor como 

também nas relações estabelecidas nos ambientes educacionais. Compreendemos que 

esses elementos são parte constitutiva do processo de construção da identidade 

profissional docente dos estudantes que participaram da pesquisa. Corroborando essa 

nossa percepção, Tardif (2002) entende que os saberes docentes são construídos por 

múltiplas fontes, assumindo uma dimensão temporal. 

 Esses elementos despertaram-nos o desejo de conhecer quem são esses 

profissionais, o que os torna diferentes, se esses docentes percebem que marcam seus 

alunos de alguma maneira, se é possível encontrar professores com essas características 

em outros cursos da UFPE. 

Além dos dados coletados nessa pesquisa, nossa experiência de estudante da 

graduação corroborava o que os sujeitos investigados haviam declarado. Na graduação 
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em Pedagogia, tivemos professores que foram uma inspiração para exercício da 

docência, pois as aulas deles eram verdadeiros encontros e os assuntos estudados 

traziam contribuição profissional e pessoal. Ficávamos encantadas com a maneira como 

o aprendizado era construído e como o ambiente na sala de aula favorecia esse processo.  

Por conseguinte, tivemos oportunidade de atuar na monitoria da disciplina 

Pesquisa e Prática Pedagógica (PPPVIII) em Estágio Supervisionado em Gestão 

Educacional e essa foi uma experiência enriquecedora para nossa formação, pois se 

constituiu como o primeiro contato com a docência universitária. Nossa atuação 

consistia na realização das atividades de intervenção e acompanhamento aos projetos 

desenvolvidos pelos estudantes, e a sala de aula era um momento reservado para trocar 

informações e compartilhar o que tinha sido vivenciado nas escolas, visto que se tratava 

de uma disciplina obrigatória de estágio curricular.  

Assim, o lugar diferenciado que ocupávamos mesmo como monitora nos ajudou 

a construir um significado para a docência, consolidando a nossa identificação com a 

profissão de docente. Estávamos contribuindo para a formação dos futuros pedagogos e 

esse momento proporcionou algumas reflexões sobre nosso interesse em dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido em nossa carreira profissional. 

Desse modo, nossa preocupação com a formação docente e, em especial, com o 

Processo de construção da identidade profissional do “bom professor” universitário, 

objeto de análise desta pesquisa, emerge de nossa vivência enquanto estudante de 

graduação e da nossa trajetória de vida. Nesse sentido, o que nos impulsionou à 

realização deste estudo foi o desejo de compreender o professor como sujeito histórico, 

social, singular, que se forma no contexto individual e coletivo. Também desejamos 

identificar esse profissional que encara a docência universitária com seriedade, 

comprometimento com o processo de ensino e aprendizagem e preocupação em elaborar 

e reelaborar estratégias para uma docência universitária competente. 

Consideramos, assim, a necessidade de discutir sobre o professor universitário, 

pois vemos que as lacunas desses profissionais apontadas pelos estudos de docência no 

ensino superior estão associadas à carência de formação didático-pedagógica para 

atuarem nesse nível de ensino (CUNHA, 2007; PIMENTA & ALMEIDA, 2011; 

GATTI, 2013). 
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 Destacamos que o despreparo observado nas práticas docentes dos professores 

do ensino superior é um tema emergente nas pesquisas referentes à formação docente e 

prática pedagógica, pois há uma curiosidade científica quanto à maneira como se forma 

o professor universitário (PIMENTA & ALMEIDA, 2011).   

Diante disso, advieram-nos algumas indagações que delinearam o objeto de 

estudo da presente pesquisa, intitulada Processo de construção da identidade 

profissional do “bom professor” universitário. Pretendemos responder as seguintes 

questões: quem são esses professores universitários considerados “bons”? Esses 

docentes trazem influências significativas dos seus professores que nortearam sua vida 

acadêmica? Como aprenderam a ensinar? Os docentes universitários se consideram 

“bons professores”? Tais questionamentos conduziram-nos à busca de uma literatura 

especializada que nos desse suporte teórico para o desenvolvimento deste estudo. 

Começamos por entender que o “bom professor” universitário é um ser histórica 

e socialmente contextualizado, definindo-se a partir da construção de “uma nova ordem 

pedagógica e na intervenção da realidade no que se refere à sua prática e à sua 

formação” (CUNHA, 2013, p. 23). Sabemos que o professor universitário é 

reconhecido, na academia, como pesquisador engajado e comprometido em fazer 

pesquisa, entretanto não consegue manter o mesmo desempenho no ensino. “Além 

disso, os professores hoje são solicitados a desenvolverem um conjunto de funções que 

ultrapassam o exercício da docência” (ROCHA, 2014, p. 55). 

Então, como podemos pensar o “bom professor” universitário? Ressaltamos que 

Nóvoa (2009, p. 28) sugere uma nova compreensão acerca do que pode ser considerado 

“bom professor” e aponta algumas dimensões que devem ser observadas, como: o 

conhecimento, a cultura profissional, o tacto pedagógico, o trabalho em equipe e o 

compromisso social. Trazemos essa ideia desse autor para este estudo por 

considerarmos que, por esse caminho, é possível articularmos as dimensões pessoais às 

profissionais, pois ambas participam da construção da identidade profissional do “bom 

professor” universitário. 

 Assim, devido à pergunta que norteou este estudo – Que elementos contribuem 

no processo de construção da identidade profissional docente do “bom professor” 

universitário? –, advém a necessidade de desenvolver um estudo sobre a docência 

universitária e especialmente sobre o “bom professor” universitário.  
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Dessa forma, nosso estudo tem, como objetivo geral, compreender os elementos 

que contribuem para o processo de construção da identidade profissional docente do 

“bom professor” universitário. Para alcançar esse objetivo, foram elencados alguns 

objetivos específicos: identificar os docentes universitários considerados “bons 

professores” a partir da indicação dos estudantes; apreender como o “bom professor” 

universitário entende a docência universitária; identificar elementos individuais e 

contextuais que contribuem para a construção da identidade profissional docente do 

“bom professor” universitário. 

O processo de construção da identidade profissional do “bom professor” 

universitário será compreendido aqui a partir dos seguintes autores: Tardif (2002), 

Nóvoa (2009), Rios (2011) e Cunha (2013). Para esses autores, aquele que se preocupa 

com as questões relacionadas à aprendizagem significativa dos estudantes utiliza os 

conhecimentos práticos do cotidiano do trabalho para dar sentido e significado ao que se 

estuda. Ainda de acordo com esses autores, o “bom professor” universitário também se 

preocupa com as questões afetivas e relacionais – colocando os estudantes no centro das 

tarefas educacionais – e demonstram responsabilidade e compromisso com a formação 

dos futuros profissionais.  

Entretanto, percebemos que os professores universitários não participam de 

formações continuadas que lhes possibilitem a reflexão sobre os aspectos didático-

pedagógicos, considerados importantes para o exercício da docência, e utilizam 

exemplos de seus antigos professores como norteadores para sua postura profissional. 

Este estudo pretende, então, encontrar elementos que constituam a identidade 

profissional do “bom professor” universitário. As noções de identidade profissional 

reúnem as concepções pessoais e sociais de docência universitária, as quais, para serem 

identificadas, requerem o conhecimento do contexto profissional que, no caso deste 

estudo, é a universidade. 

Apoiamo-nos na perspectiva de identidade profissional apresentada por Dubar 

(1997), para quem esse é um fenômeno complexo que está alicerçado na socialização 

secundária do indivíduo e apresenta continuidade e descontinuidades. Assim, a 

identidade apresenta, por um lado, um componente individual, que corresponde às 

características únicas e singulares, inerentes a cada sujeito e diferenciadoras do outro, e, 

por outro lado, componentes contextuais decorrentes do processo de socialização dos 

sujeitos. 
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Entendemos, dessa forma, que tanto a identidade individual como a profissional 

se constroem nas interações sociais a partir não só de como o sujeito se percebe, mas 

também de como os outros o percebem. Ou seja, a identidade para si é confirmada e 

legitimada pelo olhar do outro. Assim, neste estudo, vamos considerar tanto o olhar do 

professor universitário sobre si mesmo como o olhar do estudante sobre o professor 

universitário. Compreendemos que a identidade profissional docente é forjada nas 

interações sociais, no contexto institucional, a partir das características biográficas do 

professor universitário e de seus percursos formativos para o exercício da profissão. 

Consideraremos, então, a opinião do estudante universitário para identificarmos o “bom 

professor”. 

Julgamos que as práticas e os saberes profissionais docentes desempenham um 

importante papel na constituição da identidade profissional. Sabemos que a identidade é 

um processo dinâmico e não linear na medida em que cada um de nós pode rejeitar tal 

identificação e definir-se de outra maneira. Por outro lado, por ser um processo 

construído socialmente sofre influência da história (tempo), do espaço, da cultura, da 

sociedade na qual esses grupos vão construindo um conjunto de valores que se alteram e 

engendram novas formas de ser e estar na profissão, propondo novas configurações 

identitárias. 

Acreditamos que o estudo sobre o processo de construção da identidade 

profissional do “bom professor” universitário é uma problemática pertinente do ponto 

de vista acadêmico, por tentar compreender de que maneira o sentimento de pertença 

dos professores à profissão docente universitária é encarado. Isso porque a identidade é 

construída a partir de um movimento dinâmico e coletivo, muitas vezes, permeado de 

conflitos que vão delineando a maneira de ser e estar na profissão (ANASTASIOU & 

PIMENTA, 2002). 

  Assim, a identidade profissional do “bom professor” universitário se constrói 

em um contexto de luta pela valorização da carreira, na busca pelo reconhecimento do 

trabalho pedagógico do professor e contra o reducionismo gerado pela pós-modernidade 

que tem desvalorizado esse profissional ao apresentá-lo como um mero reprodutor de 

técnicas. Assim, não pretendemos traçar um perfil de professor ideal, mas considerar a 

complexidade da profissão e da formação profissional, o contexto político, econômico e 

social, elementos a serem estudados para apreenderemos o processo de construção da 

identidade do “bom professor” universitário. 
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Percebemos que há alguns docentes universitários que se destacam e acabam 

marcando de forma exitosa a trajetória de formação dos estudantes. Esta pesquisa 

procurou, então, conhecer quem são esses professores universitários. Não pretendemos 

esgotar todas as discussões sobre a temática, porém esperamos que nosso estudo 

contribua de maneira significativa para os trabalhos sobre a formação de professores 

universitários.  

Do ponto de vista social, temos a expectativa de contribuir para o 

reconhecimento do professor enquanto profissional, considerando a complexidade da 

docência universitária, inclusive em relação à sua formação pedagógica. Para isso, 

buscaremos compreendê-lo melhor e apreender o entendimento dele sobre a própria 

prática. Entendendo a universidade como um espaço de formação de profissionais mais 

humanos e conscientes do seu papel na sociedade, desejamos discutir possíveis 

estratégias para melhoria da qualidade do ensino superior. 

Também buscamos compreender o processo de construção da identidade 

profissional do “bom professor” universitário a partir do que as pesquisas em educação 

apontam. Dessa forma, apresentaremos, a seguir, um estudo do estado do conhecimento, 

pois acreditamos que ele poderá contribuir para a construção e ampliação do nosso 

campo teórico, para a identificação das principais contribuições trazidas pelas pesquisas 

e a verificação das lacunas existentes nos estudos encontrados (ROMANOWSKY; 

ENS, 2006). 

1.2. O que as pesquisas apresentam sobre identidade profissional docente 

na educação superior  

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de docentes trabalhando em 

tempo integral nas universidades públicas brasileiras cresceu consideravelmente no 

período de 2003 a 2013. Assim, decidimos delimitar esse intervalo de 11 anos como 

marco de nossas consultas às pesquisas. Essas consultas foram feitas a partir do seguinte 

descritor: identidade profissional docente na educação superior (esse descritor foi 

utilizado em nossa busca nos títulos e resumos dos trabalhos).  

Entendemos que, a partir desse descritor, encontraríamos pesquisas que se 

aproximassem do nosso objeto de estudo – processo de construção da identidade 
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profissional do “bom professor” universitário – e, assim, iniciamos um levantamento no 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da UFPE. Entretanto, dentre as 429 

teses e dissertações consultadas, não encontramos trabalhos referentes ao nosso objeto 

de estudo. 

Fomos, então, levantar trabalhos relacionados à nossa temática no site da 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPED). Essa 

escolha se deu devido à importância dessa Associação em nível nacional de produção 

científica e ao reconhecimento que ela tem da comunidade acadêmica em educação no 

Brasil. Além disso, esse site disponibiliza online todos os trabalhos completos. Nessa 

busca, alcançamos sucesso.  

Para iniciar essa busca no site da ANPED, elegemos as comunicações orais 

feitas, nas reuniões anuais, em dois grupos de trabalho (GT): GT4 – Didática e GT8 – 

Formação de Professores. Selecionamos esses grupos porque entendemos que os 

estudos realizados sobre formação de professores concentram-se neles. A seguir, 

expusemos o Quadro 1, que traz os resultados dessa busca. 

 

Quadro 1 – Total de trabalhos apresentados, de 2003 a 2013, nas reuniões anuais 

da ANPED  

Reunião Anual GT 4 

Didática 

GT 8 

Formação de 

Professores 

Total 

26º – 2003 10 12 22 

27º – 2004 14 22 36 

28º – 2005 13 45 58 

29º – 2006 13 29 42 

30º – 2007 16 31 47 

31º – 2008 18 18 36 

32º – 2009 12 21 33 

33º – 2010 13 21 34 

34º – 2011 13 22 35 

35º – 2012 21 22 43 

36º – 2013 9 18 27 

   413 
Fonte: Dados fornecidos pelo site da ANPED, disponível em: http://www.anped.org.br 

No quadro acima, tem-se a quantidade de trabalhos apresentados no GT 4 – 

Didática e GT 8 – Formação de Professores, no período de 2003 a 2013, nas reuniões 

anuais 26º a 36º da ANPED. Entretanto, dentre os 413 trabalhos, apenas 3 (três) tinham 

alguma relação com o descritor por nós selecionado. 

http://www.anped.org.br/
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O quadro abaixo indica a quantidade de trabalhos encontrados no GT4 – 

Didática e no GT 8 – Formação de Professores, no período de 2003 a 2013, nas 

reuniões anuais 26º a 36º da ANPED, que tinham alguma relação com o descritor pré-

definido. Ressaltamos que os trabalhos foram analisados a partir dos resumos 

expandidos disponibilizados pelo site da ANPED. 

 

Quadro 2 – Trabalhos relacionados aos descritores na ANPED – 2003 a 2013 
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Identidade profissional docente na educação 

superior 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 

Fonte: Dados fornecidos pelo site da ANPED, disponível em: http://www.anped.org.br 

 

A partir desse levantamento, podemos perceber que, dos 426 trabalhos 

apresentados nos GT4 e GT8, apenas 1% apresentam alguma relação com o descritor 

traçado. Esses trabalhos abordam a identidade profissional na educação superior. De um 

modo geral, percebemos que as pesquisas sobre a nossa temática concentram-se no 

Sudeste e Sul do país; apenas um estudo advém de um estado do Nordeste.  

A seguir será apresentado o corpus documental dos trabalhos analisados no site 

da ANPED.  

 

 

Quadro 3 – Eixo temático: identidade profissional docente na educação superior 

Reunião/ 

Ano 

Título Autor (es) Universidade 

28º/2004 A docência na educação superior: 

saberes e identidades 

Maria das Graças C. 

da S. M. Gonçalves  

UNIFRA – RS 

32º/2009 Representações profissionais sobre o 

trabalho docente 

Maria de Fátima 

Barbosa Abdalla 

UNISANTOS – 

SP 

35º/2012 Docência na educação superior e a 

construção da identidade profissional 

docente em curso de licenciatura: 

continuidades e rupturas 

Cristina Maria 

D'Ávila Teixeira 

UFBA e UNEB – 

BA  

Fonte: Dados fornecidos pelo site da ANPED, disponível em: http://www.anped.org.br 

A tese de doutorado de Gonçalves (2004) teve o objetivo de conhecer como se 

constrói a identidade profissional do docente do ensino superior, buscando significado 

nos seguintes questionamentos: em que consiste ser professor? O que significa ser 

professor de Educação Superior? Que saberes mobilizam em sua docência? A partir das 

http://www.anped.org.br/
http://www.anped.org.br/
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respostas a essas questões, a autora conclui que a identidade profissional é construída a 

partir de elementos individuais e coletivos, pois toda profissão é fruto das relações 

sociais que a cercam. A autora não deixa claro o percurso metodológico da pesquisa; 

apenas indica tratar-se de um estudo de caso e que trabalhou com narrativas para tentar 

compreender esses professores. 

Gonçalves (2004) apontou que os sujeitos pesquisados compreendem que, para 

ser professor, é necessário que esses profissionais detenham conhecimento específico da 

área de atuação, pois isso os deixa seguros no exercício da profissão. Para a autora, é 

importante aproximar o conhecimento construído em sala de aula do cotidiano 

profissional dos estudantes e, assim, atribuir sentido à aprendizagem. Entretanto, ela 

reconhece que a junção desses saberes subsidia a construção identitária do professor. 

Segundo essa autora, os professores também reconhecem que os saberes 

didático-pedagógicos auxiliam na prática docente. Alguns participantes consideram os 

conhecimentos pedagógicos interessantes, mas não os mais importantes. Esse estudo 

apontou ainda que as dificuldades pedagógicas encontradas eram superadas pelo esforço 

e busca individual de cada professor da educação superior. Gonçalves (2004) afirma que 

nem mesmo os cursos de licenciatura, nos quais há disciplinas que trabalham o 

conteúdo didático-pedagógico, preparam os professores para atuarem na educação 

superior, pois esses cursos estão voltados para o ensino básico. 

Ainda conforme essa pesquisa, os professores universitários valorizam os 

saberes que têm um caráter social e a aprendizagem que faz sentido na realidade do 

trabalho. Ou seja, existe uma compreensão de que o ato pedagógico assume uma 

dimensão política, pois o professor tem o desafio de ser o mediador do conhecimento, 

considerando que os estudantes compreendam a relação entre educação superior e 

sociedade.  

Diante de tal realidade, a pesquisa revelou que o trabalho do docente do ensino 

superior torna-se mais complexo, heterogêneo e dinâmico, pois a função do professor 

universitário não se restringe a ministrar os conteúdos específicos das disciplinas, mas 

estende-se a uma reflexão junto com os estudantes sobre as mudanças que vêm 

ocorrendo em seu futuro campo de atuação profissional, como os profissionais estão 

atuando e as expectativas que estão sendo lançadas no mercado de trabalho, as novas 
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demandas e a relação que o trabalho exerce com a sociedade atual (GONÇALVES, 

2004). 

Os saberes relacionais também são lembrados pelos entrevistados, que 

compreendem ser a figura do estudante importante para a construção da identidade 

profissional docente e dos saberes docentes. Nesse sentido, Gonçalves (2004) afirma 

que a maneira como os professores e estudantes se relacionam interfere no modo de 

ensinar e aprender, visto que essa atitude é permeada pela afetividade. 

 De acordo com Gonçalves (2004), não existe uma definição sobre o que é ser 

“bom professor”, pois essa concepção varia conforme o tempo e o espaço. Entretanto a 

pesquisa mostrou que há muitas contradições na prática docente, e os saberes 

valorizados são aqueles que auxiliam esse profissional a refletir sobre sua prática, 

permitindo uma autoavaliação consciente de seu trabalho e, assim, uma mudança e 

melhoria. Para a autora, esses elementos participam da dinâmica construção da 

identidade profissional do professor do ensino superior. 

Já na pesquisa de Abdalla (2009), apesar de o título não fazer referência aos 

descritores selecionados por este estudo, percebemos uma investigação acerca do 

sentido que os professores universitários dos cursos de licenciatura dão ao seu trabalho, 

como também de que maneira essas representações vão (re)construindo as identidades 

profissionais deles.  

Esse estudo recorreu à abordagem metodológica da teoria das representações 

sociais e, assim, a autora traçou três etapas para o percurso metodológico: aplicação de 

questionários, grupo focal e entrevistas semiestruturadas. Os participantes foram 

professores dos cursos de licenciatura (Pedagogia, Letras, Ciências Biológicas, 

Matemática, História, Filosofia e Geografia) e, para a análise dos dados, foi adotada a 

perspectiva da análise de conteúdo, de Bardin (2007). 

Conforme os resultados desse estudo, os participantes da pesquisa compreendem 

que o trabalho docente precisa assumir um caráter ético e de responsabilidade social 

com a formação de futuros profissionais. Abdalla (2009) destaca que o sentido atribuído 

ao trabalho docente está relacionado ao compromisso de formação, ou seja, os 

estudantes precisam aprender que ser professor não é somente ministrar disciplina e 

conteúdo específico, mas contribuir com a formação crítico-reflexiva dos estudantes. 
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Os professores universitários também destacaram a necessidade de modificar e 

aprimorar as metodologias utilizadas em sala de aula, como forma de alcançarem a 

melhoria da prática. Inclusive essa questão trouxe certo desconforto na fala de alguns 

participantes, pois eles reconhecem que o processo de planejamento de uma aula é algo 

difícil que requer tempo. 

Assim, Abdalla (2009) compreende que os professores universitários, ao 

refletirem sobre sua própria prática, revelam um elemento constitutivo da identidade 

profissional, pois as representações sociais/profissionais dos participantes apresentaram 

uma imagem profissional docente associada à responsabilidade social do trabalho 

docente, à necessidade da inovação das políticas educacionais, das metodologias e dos 

saberes que os professores mobilizam. 

Diante disso, pode-se afirmar que o sentido atribuído à profissão docente, 

revelado pela pesquisa, está relacionado ao desenvolvimento, de forma competente, das 

atividades atribuídas à profissão: manter um relacionamento amigável e de confiança 

com os estudantes, ser sensível às dificuldades dos estudantes, envolver-se com a 

comunidade escolar, contribuir com as reflexões para o desenvolvimento do bom 

ensino. 

Por sua vez, a pesquisa de Teixeira (2012) pretendeu investigar como os 

professores do ensino superior dos cursos de licenciatura ensinam, qual a concepção 

deles sobre os saberes da profissão docente e como mobilizam esses saberes. Trata-se de 

um estudo exploratório com as abordagens qualitativa e quantitativa. Recorrendo à 

teoria das representações sociais, essa autora utilizou, como instrumentos para coleta 

dados, questionários e entrevistas. Os participantes da pesquisa foram os professores de 

três cursos de licenciatura: Pedagogia, Música e Biologia.  

Essa pesquisa apontou que a grande maioria dos professores do curso de 

pedagogia se identifica com a profissão docente e já tiveram contato com autores que 

trabalham as questões didático-pedagógica. Segundo Teixeira (2012), os docentes 

consideram importante esse conhecimento para os futuros profissionais da área da 

educação e reconhecem a fragilidade do currículo do curso de Pedagogia em relação à 

prática da profissão. Essa autora verificou, ainda, que, para os participantes da pesquisa, 

os saberes da profissão são os mobilizados para a pesquisa, a exposição de ideias e 

facilitação da aprendizagem, adquiridos a partir das trajetórias de vida e da experiência 

acadêmica, em que se constrói a identidade profissional docente. Os participantes 
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também entendem que, a partir da reflexão e autoavaliação, a prática docente pode ser 

ressignificada.  

De acordo com Teixeira (2012), os professores do curso de Música revelaram 

conhecimento dos saberes docentes de maneira intuitiva, sem se deterem nas questões 

teóricas. Já nas respostas dos professores do curso de Biologia, essa autora observou 

uma lacuna em relação às questões pedagógicas devido ao fato de eles não possuírem 

formação mais ampla nessa área, possuindo apenas diplomas dos cursos de pós-

graduação. Embora os professores universitários se identifiquem com a profissão 

docente, não existe clareza quanto à definição teórica dos saberes docentes em suas 

falas. Conforme Teixeira (2012), a falta de preparo e conhecimento pedagógico dos 

professores universitários resulta em algumas dificuldades relacionadas ao desgaste 

profissional e à insatisfação dos estudantes, fatores que podem influenciar tanto na 

qualidade do ensino como também na formação dos futuros profissionais.  

Essa autora corrobora a ideias de que os saberes da profissão docente são 

aprendidos antes mesmo de o profissional iniciar o curso de graduação, na medida em 

que eles (os saberes) advêm das experiências que os docentes têm com seus professores. 

Portanto, também fazem parte do processo de construção da identidade profissional 

docente. Assim, Teixeira (2012) critica o fato de os docentes universitários terem pouco 

acesso às pesquisas que abordam a temática da educação superior, importantes para que 

eles compreendam quem são esses profissionais e o que eles fazem. 

Esses trabalhos relativos ao tema “identidade profissional docente na educação 

superior” nos auxiliaram a compreender a construção da identidade profissional do 

docente universitário. Esses estudos também apontam que as pesquisas relativas à 

docência universitária ainda são insuficientes no Brasil, principalmente no que se refere 

aos atores educacionais (professores e estudantes), ao que eles pensam sobre a docência, 

à prática deles e à compreensão que têm de educação e da própria experiência 

profissional.  

Conforme essas pesquisas, dentre as principais lacunas da docência universitária, 

está a fragilidade na formação didático-pedagógica decorrente da formação inicial 

desses profissionais. Essa constatação nos remete à LDB 9394/1996 que trata da 

docência universitária e dispõe resumidamente que, para lecionar na educação superior, 

o professor deve ter a titulação de mestre ou doutor, título que não garante, em muitos 
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casos, a compreensão do trabalho docente sobre os aspectos pedagógicos. Por isso, as 

pesquisas apontam a necessidade de se pensar sobre a formação pedagógica desses 

docentes. 

 Esses trabalhos acima registrados buscaram conhecer que saberes os docentes 

mobilizam, que compreensão têm acerca da própria profissão, o que eles realmente 

sabem e fazem. Além disso, essas pesquisas trazem alguns encaminhamentos sobre os 

elementos que participam da construção da identidade profissional do docente no ensino 

superior. Nesse sentido, os saberes, a maneira como lidam com o cotidiano da profissão, 

as dificuldades encontradas e as estratégias para a superação delas, as experiências 

individuais e coletivas vão tecendo a identidade deste profissional. 

Algumas considerações 

  

A pesquisa do tipo estado do conhecimento realizada no site da ANPED 

evidenciou que existe certa valorização dos professores do ensino superior quanto aos 

saberes disciplinares, entretanto esses estudos revelam que as lacunas na formação 

desses docentes estão relacionadas à falta de conhecimento didático-pedagógico e, 

consequentemente, ao despreparo para atuarem nesse nível de ensino. 

Entendemos, contudo, que esse achado – as lacunas referentes à formação do 

docente universitário – pode ser esclarecido em nosso estudo, que pretende considerar 

os elementos constituintes da identidade profissional do “bom professor” da 

Universidade Federal de Pernambuco. Para isso, iniciaremos nosso trabalho abordando 

as categorias teóricas sobre docência universitária, identidade, identidade profissional 

docente e “bom professor” no contexto universitário. 

Com a finalidade de aprofundarmos nossos estudos, elegemos o seguinte marco 

teórico: Docência Universitária (NÓVOA, 1998; PERRENOUD, 1996; RIOS, 2011; 

ANASTASIOU & PIMENTA, 2002; CUNHA, 2007); Identidade e Identidade 

Profissional Docente (ERIKSON 1976; HALL, 2011; DUBAR, 2006; TAP, 1980; 

LIPIANSKY, 1998; LAING, 1991; NÓVOA, 1992; PIMENTA, 2002; TARDIF, 2002; 

AGUIAR, 2004); Bom Professor (NÓVOA, 2009; CUNHA, 2013; RIOS, 2002; 

FREIRE, 2008); entre outros.  

Nosso estudo está organizado em três capítulos. A introdução situa nosso 

interesse pessoal quanto à escolha da temática, discorrendo sobre a relevância do tema e 
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aproximando o leitor de algumas contribuições dos teóricos que discutem nosso objeto 

de análise. Nela, apresentamos, também, o levantamento de dissertações e teses 

referentes ao tema em enfoque realizado nas reuniões anuais da ANPED. Esse apanhado 

apontou algumas aproximações e distanciamentos do nosso objeto de estudo com 

relação às pesquisas realizadas no âmbito nacional.   

O primeiro capítulo traz o marco teórico definido para relacionarmos nosso 

estudo com a literatura específica sobre a temática abordada. O percurso teórico-

metodológico permitiu-nos delinear e circunstanciar nossas escolhas para realização 

desta pesquisa. 

No segundo capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados 

neste trabalho, explicando as escolhas quanto à abordagem qualitativa da pesquisa; ao 

campo de coleta dos dados; aos participantes; aos instrumentos, procedimentos de 

coleta e à análise dos dados. 

No terceiro capítulo apresentamos os resultados encontrados a partir das três 

categorias criadas na análise dos dados: 

(1) “bom professor” universitário a partir do olhar dos estudantes universitários 

que deu origem às seguintes subcategorias: negocia processos avaliativos; apresenta 

experiências práticas do cotidiano da profissão; desenvolve uma boa didática; mantém 

um bom relacionamento com os estudantes; considerações sobre a primeira categoria; 

(2) compreensões do “bom professor” universitário sobre a docência universitária, 

a qual originou as seguintes subcategorias: docência universitária; desafios da prática 

docente universitária; professor universitário; considerações sobre a segunda 

categoria; 

(3) aspectos individuais e contextuais do processo de construção da identidade 

profissional docente do “bom professor” universitário da qual vieram as seguintes 

subcategorias: motivações da escolha profissional; o olhar sobre SI enquanto professor 

universitário; o olhar dos estudantes na percepção do docente universitário sobre ser 

professor universitário; considerações sobre o “bom professor” universitário. 

E, por fim, no quarto capítulo e nas considerações finais, assinalamos os 

principais achados/resultados de nosso estudo, apresentando os principais elementos 

que contribuem para o processo de construção da identidade profissional do “bom 

professor” universitário. 
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2 ABORDAGEM TEÓRICA QUE ORIENTA A PESQUISA 

 

Para apreendemos e discutimos a temática que orienta esta pesquisa, buscamos 

como referência os estudos direcionados à docência universitária em seu contexto de 

ações, formações e que resgatam a pessoalidade do professor. Procuramos trabalhar no 

referencial teórico utilizando uma perspectiva contextual, que é a preocupação em ver o 

sujeito, no nosso caso o professor universitário, inserido em um determinado contexto, 

ou seja, a docência na instituição universitária. Assim, apoiamo-nos na perspectiva 

relativista contextual histórica para tentarmos compreender o processo de construção da 

identidade docente do “bom professor” universitário. 

Diante disso, com o objetivo de auxiliar nossa análise, dividimos essa parte em 

algumas categorias teóricas. Na primeira categoria teórica – Universidade no século 

XXI e suas crises –, discutiremos de maneira breve como a universidade no Brasil 

estrutura-se, a fim de situar o leitor no campo empírico que norteou a presente pesquisa. 

Em seguida, trataremos do debate intitulado Docência universitária: complexidade e 

desafio, em que abordaremos a importância de reconhecer e recuperar, nos estudos 

científicos, a pessoa do professor e o professor pessoa. 

Em um terceiro momento, apresentaremos a discursão em torno das Noções de 

Identidade, apontando os principais teóricos utilizados nos estudos sobre identidade. 

Posteriormente, discorreremos sobre Identidade profissional docente: construção e 

reconstrução. E, por fim, desenvolveremos uma análise sobre possíveis caminhos 

para a compreensão da construção da identidade profissional do “bom professor” 

universitário. 

2.1 Universidade no século XXI e suas crises 

Para compreendermos melhor o que caracteriza a Universidade, buscamos 

aporte legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n
o
 9.394/96) que define esse 

tipo de instituição como autônoma no que tange às questões didáticas, administrativas e 

financeiras. A universidade também oferece ensino, pesquisa e extensão, e o corpo 

docente é formado por mestres e doutores.  

O final do século XX foi marcado por alguns desafios no tocante às instituições 

universitárias. Santos (1995), que elegeu as universidades públicas como campo 
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empírico para sua análise, identifica três crises presentes na universidade: a 

hegemônica, a de legitimidade e a institucional. 

Segundo esse autor, a crise de hegemonia está relacionada à contradição entre as 

ideias tradicionais e os desafios que essa instituição foi assumindo ao longo do século 

XX. Ou seja, de um lado, tem-se a luta pela manutenção da valorização dos 

conhecimentos científicos, humanísticos que serviam para formar a elite e manter o 

propósito da criação da universidade desde a Idade Média; de outro lado, há a exigência 

do desenvolvimento capitalista na formação de mão de obra especializada. Diante disso, 

“ao deixar de ser a única instituição no domínio do ensino superior e na produção de 

pesquisa, a universidade entrará numa crise de hegemonia” (SANTOS, 2008, p. 13). 

Por sua vez, a crise de legitimidade está relacionada ao fato de a “universidade 

ter deixado de ser uma instituição consensual em face da contradição entre a 

hierarquização dos saberes especializados através das restrições do acesso e da 

credenciação das competências” (SANTOS, 2008, p. 14). Isso porque a cobrança que se 

faz à universidade tem como objetivo torná-la mais acessível e democrática diante das 

exigências sociais e da “reivindicação da igualdade de oportunidades para filhos das 

classes populares” (SANTOS, 2008, p. 14). 

Por fim, a crise institucional pode associar-se à busca da construção da 

autonomia da universidade e à sua relação de submissão “a critérios de eficácia e de 

produtividade de natureza empresarial ou de responsabilidade social” (SANTOS, 2008, 

p. 14).  

Assim, esse autor, ao afirmar que as crises estão intimamente ligadas, entende 

que a concentração de esforços para tentar deliberar a crise institucional não resolve as 

outras crises. Ainda sugere que a falsa solução das três crises vem apresentando 

respostas negativas: “a crise de hegemonia, pela crescente descaracterização intelectual 

da universidade; a crise da legitimidade, pela crescente segmentação do sistema 

universitário e pela crescente desvalorização dos diplomas universitários, em geral” 

(SANTOS, 2008, p. 15).   

Desse modo, a crise institucional, por sua vez, se estabelece entre a autonomia 

científica e pedagógica da instituição, pois, para a instituição ser viabilizada, depende 

dos recursos financeiros disponibilizados pela União. Assim, “Pode dizer-se que nos 
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últimos trinta anos a crise institucional da universidade na grande maioria dos países foi 

provocada ou induzida pela perda de prioridade do bem público universitário nas 

políticas públicas [...]” (SANTOS, 2008, p. 17).   

Portanto, a falta de prioridade das questões relativas à universidade pública nas 

políticas públicas pode estar relacionada à demanda do modelo econômico vigente que, 

a partir da década de 1980, ficou conhecido por neoliberalismo ou globalização 

neoliberal e, por sua vez, fundamenta seus princípios na busca pela comercialização do 

bem público universitário, em detrimento do valor da construção do programa político-

pedagógico significativo à reforma universitária. 

Diante dessas dificuldades, Santos (2005) propõe um novo pacto universitário, 

partindo do pressuposto de que a universidade pode interferir na sociedade e nas 

mudanças sofridas pelos modelos econômicos de produção. O autor acredita que, para 

colocar em prática o novo pacto, seria necessária a mediação das forças sociais 

disponíveis e interessadas em lutar por universidades mais democráticas. Entretanto, 

lembra que expectativa de uma sociedade mais justa e igualitária cede espaço à 

dissociação entre humanidades e ciências. Isso se deve ao fato de as rápidas 

transformações sofridas pela sociedade contemporânea legitimarem o poder econômico, 

e desvalorizarem o social, até mesmo nos ambientes educacionais.  

Nesse contexto, percebe-se que os aspectos econômicos e financeiros, de certa 

forma, vão ocupando lugar privilegiado na sociedade contemporânea, e as questões 

mais humanas, os valores éticos e morais acabam assumindo essa lógica de mercado, 

mercantilizando, assim, as relações e identidades sociais.  

A contribuição desses autores no tocante às mudanças sofridas pela instituição 

universitária ao longo do século XX reafirma a complexidade de compreensão acerca de 

quem são os atores educacionais que dela participam. E, em especial, como o professor 

se forma nesse contexto, como ele entende a docência universitária e como percebe a si 

mesmo.  

Desse modo, estudar a construção da identidade profissional do professor 

universitário requer que se reconheçam as dimensões do humano, presentes na pessoa 

desse profissional, pois esse reconhecimento auxilia na compreensão da humanização 

das relações no ambiente educacional, na tentativa de superar o modelo epistêmico 
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moderno e produtivista. Nesse sentido, acreditamos na formação docente que busca a 

valorização da dimensão ética, cultural e política da prática educativa. Assim, os 

elementos que nos auxiliaram na compreensão da identidade profissional docente estão 

relacionados aos conhecimentos produzidos e adquiridos na formação inicial, na 

vivência pessoal e no saber da experiência docente desses profissionais que 

participaram da presente pesquisa. 

Face ao exposto até presente momento, podemos inferir que todos esses 

elementos, na verdade, dialogam entre si, na constituição da identidade do professor, 

que se constrói e reconstrói no espaço de lutas e conflitos dentro da universidade. Por 

sua vez, esse profissional reelabora sua maneira de ser e estar na profissão docente, 

processo construído a partir dos aspectos, pessoais, sociais e culturais, vivenciados na 

realidade de dificuldade e desafio do seu trabalho na universidade pública (NÓVOA, 

1998). 

Nessa perspectiva, é oportuno frisar que a universidade se constituiu, ao longo 

do tempo, como uma instituição educativa e, seguindo essa lógica, assume um papel 

formativo em busca da valorização seus princípios humanizadores, isto é, princípios que 

oportunizem os atores a tornarem-se mais críticos e reflexivos e, consequentemente, 

conhecedores e transformadores da realidade social que os cerca. Seguindo essa lógica, 

a universidade deveria ser capaz de preparar profissionalmente, visando a uma 

aprendizagem significativa dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento 

cientifico, técnico, cultural, social e econômico nas sociedades (ANASTASIOU & 

PIMENTA, 2002). 

Assim, ao retornarmos aos estudos referenciados na introdução deste trabalho, 

que discutem a construção da identidade profissional do professor do ensino superior, 

encontramos pesquisas que apontam a necessidade de construir a docência no ensino 

superior, considerando seus princípios éticos e de responsabilidade social com a 

formação dos futuros profissionais. Diante disso, os estudos sinalizaram a necessidade 

de um espaço que viabilize aos professores refletirem sobre sua própria prática docente, 

pois isso poderia ser um facilitador para que o sujeito atribua sentido à construção de 

sua própria identidade profissional (GONÇALVES, 2004; ABDALLA, 2009; 

TEXEIRA, 2012). 
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Nessa perspectiva, Pimenta e Anastasiou (2014) defendem que o ensino na 

universidade se distancie das práticas referenciadas ao modelo tradicional. As autoras 

destacam algumas atribuições do ensino universitário, tais como: possibilitar o domínio 

de conteúdos referentes a cada profissão, ou seja, os métodos, técnicas, saberes 

científicos e profissionais; incentivar e promover estudantes autônomos no tocante aos 

conteúdos apreendidos; conceber o processo de ensino-aprendizagem aliado à pesquisa 

e à investigação; considerar aprendizagem como um processo e, portanto, compreender  

que o conhecimento é construído; entender o docente como um orientador que trabalha 

em equipe; ter criatividade no processo de aprendizagem, possibilitando situações 

diferenciadas de ensino; conceber a avaliação como garantia de uma aprendizagem 

significativa e não reguladora; perceber que a aprendizagem acontece por meio de 

trocas entre professor e estudante, situando a realidade, o universo cultural de 

conhecimento dos estudantes e o mundo do trabalho. 

Nesse contexto, a docência universitária, articulada ao processo de valorização 

identitária e profissional do professor, permite reconhecer-se como se formou esse 

sujeito e qual é o entendimento que ele possui de si e do seu trabalho, assim como 

viabiliza compreender-se como se constitui o processo de formação para a apreensão 

dos saberes específicos na atuação da docência.  

A docência universitária vem-se firmando como um campo de estudo para 

pensar-se sobre a construção da identidade profissional do professor por três motivos 

que estão interligados. O primeiro deles diz respeito ao fato de reconhecer-se a docência 

como um campo de conhecimento específico, que envolve saberes relacionados aos 

conteúdos das diversas áreas – humanas, exatas, artes, tecnologia –, aos conteúdos 

didático-pedagógicos para atuar em sala de aula, aos conteúdos dos saberes pedagógicos 

mais amplos; e por fim, aos conteúdos que envolvem um sentimento mais humanizado 

das relações sociais e pessoais. 

O segundo motivo refere-se à necessidade de formação pedagógica do professor 

universitário, uma temática pouco explorada pelas pesquisas educacionais realizadas no 

Brasil. Dessa maneira, existe uma premência em organizar o conjunto de saberes 

específicos aos docentes que trabalham nas universidades bem como os elementos 

organizativos deste processo.  
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E o terceiro motivo, conforme Cruz (2006), concerne à importância de alguns 

caminhos referentes ao conjunto de saberes que o docente universitário deveria possuir. 

Dentre esses saberes, destaca-se o fato de que a formação profissional docente precisa 

estabelecer um diálogo entre teoria e prática; levar em conta a experiência adquirida ao 

longo de sua trajetória profissional como uma dimensão básica do trabalho docente; e 

contextualizar os conhecimentos estudados.  

Nesse sentido, compreendemos que o professor universitário expressa em sua 

ação docente características pessoais, correspondentes à sua história de vida e às 

vivências que marcam e ou marcaram tanto sua trajetória profissional como também 

enquanto estudantes. Desse modo, a preocupação pedagógica do professor na 

universidade é permeada por desafios e marcada por mudanças que desarrumam e 

arrumam a maneira de ser e estar na profissão.  

A universidade é compreendida aqui como um espaço que deveria buscar 

melhores condições de permanência e melhor qualidade do ensino e aprendizagem 

oferecida aos atores educacionais que participam dessa ação pedagógica. Entendemos, 

então, que a universidade exerce um importante papel na formação de profissionais 

críticos e criativos, que possam contribuir para a construção de uma sociedade mais 

justa e democrática. Rios (2009) defende a necessidade de refletir sobre a universidade 

como centro de produção dos conhecimentos, saberes, ou seja, a educação universitária 

como possibilidade de garantir a formação integral dos estudantes. 

 A seguir, apresentaremos os desafios e complexidades que marcam o trabalho 

docente na universidade contemporânea. Também será enfatizada a responsabilidade do 

professor universitário em formar profissionais qualificados para darem conta das 

exigências atuais do mercado de trabalho e compromissados com a justiça social, 

assumindo posturas mais humanas e democráticas em seus contextos profissionais. 

Neste trabalho, tentaremos considerar a dimensão do professor como pessoa, 

pois acreditamos que esses fatores poderão contribuir para a aproximação do 

conhecimento cientifico com o conhecimento que o professor constrói de si e de seu 

papel no exercício da docência universitária. 

 

2.2 Docência universitária: complexidade e desafio 
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A legislação brasileira que trata sobre a docência universitária apresenta algumas 

lacunas no que tange à formação do professor para atuar nesse nível de ensino. Essa 

responsabilidade fica a cargo dos programas de pós-graduação uma vez que, na LDB nº. 

9394/96, em seu artigo 66, estabelece que “(...) a preparação para o exercício do 

magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas 

de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996). Ainda em seu Artigo 52, a LDB nº 9394/96 

determina que as instituições de ensino superior tenham “um terço de corpo docente, 

pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; e um terço de corpo 

docente em regime de tempo integral” (BRASIL, 1996). 

Diante dessa realidade, não podemos descartar a pós-graduação como uma 

espécie de escola para formação dos professores para a educação superior. “Não há 

dúvidas de que a pós-graduação, apesar de suas deficiências, cumpre importante papel 

na consolidação das universidades e na geração e fortalecimento de uma cultura e de um 

sistema de pesquisa” (DIAS SOBRINHO, 1998, p. 144). Entretanto, não se pode negar 

a importância dos conhecimentos didático-pedagógicos para o exercício da docência 

universitária.  

Todavia, Cunha (2001), ao analisar a legislação educacional e perceber o 

desprestígio da formação didático-pedagógica para atuar no ensino superior, 

compreende que o lugar de status ocupado pelo pesquisador toma o espaço legal no 

Brasil em detrimento da valorização dos conhecimentos necessários e específicos para 

atuar na docência universitária. Assim, a autora faz uma crítica à possível existência da 

verticalização na formação desses professores. Desse modo, o aparente descompromisso 

com a formação específica para exercício da docência universitária, talvez, seja um dos 

elementos que influencie na representação que essa profissão assume diante da 

sociedade. 

Sabemos que a imagem da profissão docente é construída por fatores sociais, 

culturais, econômicos e, por isso, não se dissociam de um contexto, pois pertencem a 

um dado tempo e espaço. Pensar sobre esse profissional como um sujeito plural e 

formado em espaços múltiplos é lembrar, portanto, a complexidade do trabalho docente. 

Desse modo, estamos cientes do desafio desta pesquisa, que tem como objetivo 

compreender elementos que contribuem para o processo de construção da identidade 

profissional docente. Assim, a literatura sinaliza a necessidade de investir na apreensão 
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dos significados construídos acerca da profissão docente (NÓVOA, 1992; 

PERRENOUD, 1996).  

Desse modo, escolher seguir por esse caminho é procurar considerar as 

subjetividades dos atores educacionais, ou seja, envolver elementos, como o 

relacionamento (professor/ estudante), processos de socialização familiar, escolar e 

profissional. Os autores que estudamos até aqui nos auxiliaram na compreensão de que 

esses elementos são constituintes da identidade docente, construída e reconstruída 

mediante as experiências vividas. 

Além disso, a construção social da profissão docente está imbricada pelo 

conjunto de histórias que acompanham a trajetória desse profissional. Nesse sentido, 

pode estar relacionada ao campo intelectual da educação e da profissão; as conquistas e 

lutas pelo reconhecimento da profissão em relação ao Estado; a busca pelo prestígio das 

instituições de ensino; o currículo coerente e contextualizado às necessidades 

específicas dos estudantes; a valorização da maneira como os professores “agem, 

pensam, sentem, vivem, e isso, no interior e no exterior do trabalho, na totalidade dos 

seus espaços, dos seus tempos e das suas relações sociais” (ARROYO, 2000, p. 199). 

De qualquer forma, tudo sobre que refletimos até aqui deixa explícito o caráter 

educativo como uma das funções docente. E a universidade se constitui como um 

espaço institucional de educação, articulada ao ensino, pesquisa e extensão. Diante 

disso, a universidade e o trabalho do professor assumem um desafio, pois são 

responsáveis pela formação de profissionais críticos, capazes de refletir sobre sua 

postura profissional, na qual precisam manter uma postura ética e democrática no 

ambiente de trabalho. Para tanto, “a universidade é como um centro da produção de 

conhecimentos, saberes e fazeres novos, na busca de uma visão de totalidade, de 

universalidade” (RIOS, 2011, p. 232). 

Entretanto, o que percebemos até agora, a partir dos autores estudados, é que se 

comenta sobre a cultura universitária, que prioriza a pesquisa, mas se acaba por deixar 

uma lacuna relacionada ao ensino e, por conseguinte, promove-se a desvalorização da 

docência no contexto universitário. Ainda se observa que essa postura pode refletir na 

formação dos estudantes universitários e, como consequência, esses alunos podem 

valorizar o conhecimento acadêmico e as pesquisas produzidas, em “detrimento das 

questões voltadas ao processo de ensinar e aprender” (ROCHA, 2014, p. 47). Em 
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contrapartida, a presente pesquisa revelou o contrário do pensamento de Rocha, como 

veremos nos resultados e discussões deste trabalho. Nossa amostra identificou que a 

identidade profissional do “bom professor” universitário apoia-se na busca e 

preocupação com o processo de ensino e aprendizagem, e no interesse em desenvolver 

um ensino que traduza algum significado para os estudantes, de tal maneira que desperte 

o gosto pelos conteúdos ministrados e os leve a uma aprendizagem que os desafie e os 

motive a buscar mais fontes de conhecimento. 

Acreditamos que a docência universitária “requer a visão do professor-

pesquisador aliada ao domínio técnico-científico de sua área de atuação e, neste 

processo, exige uma formação didático-pedagógica crítica e reflexiva, adequada às 

práticas educativas” (BEHRENS 2003, p. 27). Nessa direção, Anastasiou e Pimenta 

(2002) esclarecem que não existe um modelo único, nem tampouco uma receita que 

discorra o passo a passo sobre o que é ser professor. A profissão docente é complexa, 

pois “exige de seus profissionais alteração, flexibilidade, improvisibilidade” 

(ANASTASIOU; PIMENTA, 2002, p. 190).  

Pensando nisso, os seguintes questionamentos são pertinentes: O docente 

universitário não precisaria buscar formação didático-pedagógica para atuar na 

educação superior?  O diploma de médico, arquiteto, músico garantiria ao sujeito 

conhecimentos pedagógicos suficientes para atuar na docência universitária?  

 A resposta a essas indagações seria não. Remetemo-nos a Rios (2011), para 

quem o domínio do saber referente à área do conhecimento da formação inicial é apenas 

uma das dimensões do trabalho docente, correspondente à demissão técnica. Por sua 

vez, entender a complexidade da docência universitária implicaria o reconhecimento da 

existência de outras dimensões, tais como a estética, a política e a ética (RIOS, 2011).  

Tais dimensões que estão relacionadas às competências dos professores – 

técnica, estética, política e ética – podem ser explicadas, respectivamente, como a 

maneira como o docente universitário lida com os conhecimentos específicos de uma 

determinada área; o relacionamento que mantém com os estudantes, a forma como 

ministra os conteúdos; a responsabilidade e o compromisso social; a postura humana 

diante dos estudantes e a maneira como encara a profissão. “A ética funda-se nos 

princípios do respeito, da justiça e da solidariedade. Todos e cada um deles apontam 

para a necessidade do reconhecimento do outro” (RIOS, 2011, p. 238). 
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Diante disso, podemos inferir que a docência pode se constituir de relações 

humanas, pois assume um caráter formativo, fruto da atividade social, ou seja, é uma 

profissão dinâmica na medida em que a sala de aula, o diálogo, a construção do 

conhecimento são elementos que dão sentido à docência, em especial, no contexto 

universitário (TARDIF; LESSARD, 2005). Assim, vale ressaltar que a docência no 

ensino superior é “[...] ação complexa, que mobiliza condições de múltiplas 

racionalidades e requer saberes específicos” (CUNHA, 2007, p. 22).   

O docente universitário é aquele sujeito que assume uma gama de 

responsabilidades, procurando cumprir exigências acadêmicas exaustivas. Todavia, 

concordamos com Cunha (2005) quando propõe a indissociabilidade entre o ensino e 

pesquisa. Essa ideia é um tanto quanto inovadora, visto que possibilitaria novos 

significados e propostas para uma docência universitária voltada para o ensino de 

conteúdos mais significativos para os estudantes como também para o combate ao 

sistema de departamentalização na universidade, a fim de possibilitar um diálogo mais 

coerente e interativo com os docentes e assuntos estudados. 

Corroborando esse pressuposto, Dias Sobrinho (1998) também analisa que a 

reforma universitária de 1968, ao propor a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão, apesar de ser facilmente aceito do ponto de vista do discurso acadêmico, na 

prática o que acontece nas universidades públicas, ainda, é que os programas de pós-

graduação são responsáveis por boa parte das pesquisas. Dessa maneira, podemos 

verificar que, “[...] nas universidades, a pós-graduação apresenta baixa interação com a 

graduação e o ensino pouco se relaciona com a pesquisa” (DIAS SOBRINHO, 1998, p. 

143). 

Por sua vez, Cunha (2012) observou que a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão na docência universitária é uma temática pouco explorada nas 

pesquisas que estudam a formação de professores. A autora considera alguns 

apontamentos, justificando a importância em relacionar essas três dimensões da 

docência universitária (ensino, pesquisa e extensão) que são: visão epistemológica e as 

capacidades acadêmicas, visão institucional e distribuição do conhecimento, visão 

metodológica nas formas de produção do conhecimento, visão política e de impacto 

social. 
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No que se refere à visão epistemológica e às capacidades acadêmicas, Cunha 

(2012) destaca que a pesquisa se constitui como um importante elemento que estimula a 

capacidade de pensar dos sujeitos envolvidos. Já na visão institucional e distribuição do 

conhecimento está o eixo que valoriza a instituição e reconhece seu papel na formação 

dos docentes e estudantes, defendendo uma ampliação na divulgação dos 

conhecimentos produzidos pela pesquisa e facilitando seu acesso aos atores 

educacionais. A visão metodológica nas formas de produção do conhecimento indica os 

procedimentos metodológicos como norteadores da pesquisa. Por fim, a visão política e 

de impacto social “tem como premissa a esperança da superação das desigualdades 

sociais, uma vez que envolveria a distribuição de bens culturais, expressando o papel da 

universidade na construção de uma sociedade mais justa e igualitária” (CUNHA, 2012, 

p. 338).  

Assim, considerando as transformações das instituições universitárias, o 

professor nessa conjuntura, necessitaria desenvolver um trabalho mais integrado e 

colaborativo. Diante dessa complexidade que envolve o trabalho do docente 

universitário, destacamos a importância de relacionar o estudo da identidade desse 

profissional que emerge dos desafios e mudanças promovidos pela contemporaneidade, 

pois a construção da identidade é um processo também complexo que demanda “um 

tempo para refazer identidades, para acomodar inovações para assimilar mudanças” 

(NÓVOA, 1995, p.16). 

 Gostaríamos, a partir do que Nóvoa (2009) propôs, pensar sobre a formação de 

professores construída dentro da profissão. O autor acredita que as teorias produzidas 

sobre a profissão docente só terão sentido se forem formuladas a partir da construção de 

momentos que oportunizem os professores a refletirem sobre a sua própria prática. 

Nesse sentido, torna-se insuficiente o olhar dos pesquisadores que se propõe a estudar e 

analisar cientificamente, sem considerar o próprio docente, o que ele diz, fala e ou 

pensa. 

Não pretendemos, aqui, exceder esse trabalho com discursos distantes da 

realidade do cotidiano da docência universitária. Temos de concordar que, muito do que 

o professor desenvolve em sala de aula, exerce íntima relação com o que foi vivido 

ainda enquanto estudante, sendo essas experiências marcantes para a constituição da sua 

identidade profissional docente. É neste contexto que o professor universitário se forma, 
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pois os momentos que marcam as tomadas de decisões, o estresse, o planejamento, o 

inesperado podem auxiliar esse profissional a chegar a uma melhor compreensão de si e 

do seu trabalho, caso haja reflexão de sua prática. 

Desse modo, é importante que haja preocupação e interesse por parte do poder 

público com a formação do professor universitário, que se possibilite a esse profissional 

exercer um pensamento autônomo, crítico e reflexivo sobre si e sobre a universidade. 

Nóvoa (2009) defende o trabalho realizado em conjunto pelos professores, em que haja 

um sentimento de cooperação e em que possam ser discutidas questões relacionadas ao 

ensino e aprendizagem, promovidas trocas de experiências, analisados os desafios da 

formação dos estudantes. Isso porque, segundo o autor, é nessa ação conjunta que se 

conquistam espaços formativos para a docência e o desenvolvimento profissional. 

Acreditamos que, se o docente universitário tiver oportunidade de realizar esse 

tipo de reflexão coletiva, entre seus colegas de profissão, será consolidado um 

sentimento de pertença e de identidade profissional, importante para que os professores 

reconheçam o ambiente de trabalho – no nosso caso, a universidade – e se apropriem 

das competências exigidas pelas tarefas educacionais a fim de reorganizarem suas 

estratégias de intervenção didático-pedagógica. 

Talvez, o que discutimos até aqui sobre oportunizar a reflexão acerca do trabalho 

docente pelos professores possa ter uma conotação utópica e distante da realidade do 

trabalho do professor nas universidades brasileiras. Tais posicionamentos revelam as 

possíveis dificuldades que muitos professores universitários enfrentam em suas carreiras 

docentes. Os professores não se tornam mais reflexivos e críticos de sua própria prática 

para então ressignificá-la, porque, talvez, não sobre tempo para fazê-lo. Não existe 

espaço nas instituições que proporcione condições para tal, pois o trabalho docente é 

sobrecarregado, sobretudo, no cumprimento de inúmeras tarefas institucionalmente 

exigidas (NÓVOA, 2009). 

Um fato que tem concorrido para agravar tal situação no interior das 

universidades e tornou-se status para o professor universitário é a exigência cada vez 

mais exorbitante da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES em relação às pesquisas realizadas, artigos escritos, publicações, projetos 

aprovados, participação em bancas. Concordamos com Rocha (2014) para quem a 
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própria Capes institui uma série de obrigações para o professor que, no nosso 

entendimento, obriga-o a relegar a sua função primeira – a docência. 

 Sabemos do desafio do professor em construir o reconhecimento de si no 

exercício profissional da docência universitária. Compreendemos, contudo, que o 

autoconhecimento, forjado no interior do exercício profissional é um dos caminhos 

possíveis para constituir a identidade profissional do “bom professor” universitário. 

Diante disso, acreditamos que as especificidades da profissão docente podem ser 

construídas a partir dos percursos significativos de aprendizagem da docência que são 

elaborados e (re)elaborados ao longo da vida dos sujeitos.  

Assim, enfatizamos a relevância deste estudo. Não pretendemos elaborar 

questionamentos e discussões distantes do que os atores educacionais pensam, mas 

saber do próprio professor universitário o que ele pensa sobre a profissão que exerce, o 

que endente por docência universitária, o que sabe e quais são os maiores desafios do 

seu trabalho. 

Diante disso, buscamos desenvolver um estudo que considere a realidade e os 

problemas vividos pelos professores universitários no interior do seu trabalho, para 

tentarmos conhecer quais são os elementos contextuais e individuais que participam do 

processo de construção da identidade profissional do “bom professor” universitário. 

Compreendemos que ensinar é uma tarefa que exige uma série de competências. 

Sabemos que o docente universitário precisa compreender e dominar muito bem a área 

de atuação e o conteúdo trabalhado, entender o caráter formativo que a docência possui, 

fazer o planejamento dos encontros considerando o processo de ensino e aprendizagem, 

buscar abordagens avaliativas para além da punição, estar atento e sensível ao 

relacionamento com os estudantes. Diante disso, a docência universitária encara um 

grande desafio, o de trazer significado aos conteúdos aprendidos, visando contribuir 

para a atuação profissional dos estudantes universitários. 

Assim, sabendo da importância de se realizar uma avaliação que valorize o 

processo de aprendizagem, gostaríamos de refletir aqui sobre a seguinte questão: que 

tipo de conhecimentos e práticas o “bom professor” universitário tem mobilizado de 

modo a influenciar a cultura universitária na elaboração de práticas de ensino mais 

humanas e preocupadas com o aprendizado das futuras profissões em formação? 
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Tentaremos responder esta pergunta analisando o que pode estar associado à prática 

docente universitária. Sabemos que a prática não se restringe apenas aos procedimentos 

didático-metodológicos. Segundo Franco (2011), a prática docente é um trabalho 

organizado pelo professor em vários tempos e espaços. 

 
Tempo e espaço de pensar a aula; tempo e espaço de pré-

organizá-la; tempo e espaço de propô-la e negociar com as 

circunstâncias; tempo e espaço formal de aula; tempo e espaço 

de revê-la; tempo e espaço de     reestruturá-la; tempo e espaço 

de pensar de novo [...] (FRANCO, 2011, p.164). 

 

Logo, o ato de ensinar, por se tratar de uma prática social, não se dissocia da 

realidade sociocultural dos atores educacionais. Diante disso, o autor, elabora uma 

proposta aos professores universitários, sugerindo-lhes que considerem o estudante 

como sujeito que possui diversas histórias de vida e, por isso, diferentes perspectivas 

das situações. Portanto, a relação na sala de aula é rica e complexa, e todos os 

envolvidos nela podem contribuir para a construção de novos conhecimentos.  

Franco (2011) também propõe exercitar o diálogo em favor dos saberes 

construídos entre o professor, que assume o papel de mediador do processo de 

aprendizagem, e o estudante. Já Nóvoa (2009) discute que não é uma tarefa fácil 

contribuir para a aprendizagem de uma pessoa e reconhece que a atividade docente é 

complexa e difícil, pois exige uma série de competências para se realizar. Dentre esses 

saberes, está o relacionado ao conhecimento necessário para entender a avaliação da 

aprendizagem.  

Assim, acreditamos que o investimento na formação continuada poderá ser uma 

das possibilidades de os professores universitários realizarem avaliações mais justas, 

voltadas para aprendizagem significativa do aluno. Isso porque a formação continuada 

caracteriza-se por um processo individual de apropriação de um conjunto de 

informações e estratégias diferenciadas que podem contribuir para a ressignificação 

desse aprendizado em favor de novas práticas e novas maneiras de ser professor.  

Para isso, a formação continuada deve estimular a reflexão crítica, favorecendo o 

pensamento autônomo, pois se trata de um momento de investimento pessoal e de 

autoformação participativa. Ou seja, a formação pode ser uma estratégia interessante 

para pensar-se e repensar sobre o próprio trabalho, os projetos, os percursos, a fim de 
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construir uma identidade pessoal e profissional para o docente. Esse é um momento que 

se concretiza também no cotidiano do trabalho, na mudança organizacional das 

instituições de ensino e na busca de práticas educativas diferenciadas e que valorizam os 

atores educacionais envolvidos (FRANCO, 2011; ANASTASIOU & PIMENTA, 2002). 

Retomando o foco de nosso objeto de estudo, traremos, a seguir, alguns autores 

que trabalham o campo conceitual de identidade. 

 

2.3 Noções de identidade  

A identidade profissional docente é marcada por um processo que envolve a 

formação inicial, continuada e a própria experiência. Assim, não acontece de maneira 

linear, mas no desenvolvimento contínuo do aprender, desaprender, a partir das 

descobertas que vão delineando a identidade profissional. É nesse movimento que os 

professores universitários aprimoram e reconstroem os saberes necessários para atuação 

profissional. 

Desse modo, os professores não somente reproduzem e aplicam os 

conhecimentos disciplinares, mas legitimam suas práticas sociais a partir do processo de 

autoavaliação do seu trabalho – importante na construção da identidade, pois envolve o 

reconhecimento de si e do outro. Dessa forma, entendemos o docente universitário 

como um ator social, mediador do processo pedagógico, ou seja, sujeito inconcluso em 

contínuo processo de formação. Nessa direção, compreendemos que a identidade 

docente pode estar relacionada aos fatores coletivos, ao ambiente de socialização, às 

questões pessoais relacionadas à trajetória de vida e profissional. 

Portanto, a identidade é compreendida neste estudo como algo em constante 

transformação, assumindo um caráter fluido, na medida em que está relacionada com a 

história de vida do indivíduo, com o contexto cultural e social. As diversas áreas do 

conhecimento científico – como a antropologia, a psicologia, a sociologia, a filosofia – 

estudam a identidade em perspectivas diferenciadas. O interesse nessa temática por 

quase todas as ciências humanas e sociais se refere ao fato de esse processo ser inerente 

à pessoa. Tendo isso em vista, faremos um breve passeio pelas ideias de alguns autores 

que tratam do campo conceitual, da noção de identidade.   

Segundo Hall (2011), a “crise de identidade” a partir da teoria social vem 

rompendo com os ideais de homem unificado pertencente às sociedades modernas. Para 
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esse autor, a crise está associada a um processo mais amplo de mudança, “deslocando 

estruturas e processos centrais das sociedades modernas” (p. 9). Assim, o conceito de 

identidade torna-se complexo. O final do século XX apresenta uma mudança estrutural 

que foi modificando as sociedades modernas. Tais “transformações estão também 

mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como 

sujeitos integrais” (p.10). 

Essa desestabilização é denominada por Hall (2011) como perda do “sentido de 

si” e esse processo se constitui como uma “crise de identidade”, ou seja, na medida em 

que põe em prova a linearidade do indivíduo, caracterizado por um momento de 

instabilidade, esse momento poderá ceder espaço a dúvidas e incertezas. Isso tem 

trazido inúmeras discussões, pois a identidade só ganha destaque quando está em crise. 

Nessa direção, Tap (1980) aponta que são as relações conflituosas com os outros 

que permitem o reconhecimento de si e do outro no ambiente social. É a maneira como 

o indivíduo se apropria da cultura e das suas formas de socialização que lhe possibilita 

constituir seu lugar na sociedade. O autor entende que a identidade pessoal é um 

conjunto de características psicológicas, físicas, sociais, morais, jurídicas e culturais, e 

envolve elementos que dão suporte à representação que o indivíduo tem de si e à que os 

outros constroem sobre ele. 

O sentimento de identidade perpassa o indivíduo possibilitando-lhe o 

autorreconhecimento e o enquadramento do seu papel e função em uma determinada 

cultura, além de exercitar o sentimento de aceitação e pertencimento a um grupo. A 

identidade é dinâmica, pois é construída por elementos da unicidade dos indivíduos e 

também pela diversidade, ou seja, é marcada pelo sentimento de originalidade e pelos 

diversos papéis que podem compor uma única pessoa (TAP, 1980).    

Nessa perspectiva, Dubar (2006) entende identidade como um processo de 

diferenciação na medida em que o sujeito se distingue do grupo, mas também de 

generalização uma vez que esse processo aproxima sujeitos com o mesmo perfil 

identitário. Portanto, a identidade é relacional, dado que é construída a partir de duas 

perspectivas: identidade para si e identidade para o outro. Essas duas perspectivas 

podem convergir, quando a identidade atribuída pelo outro é absorvida pelo sujeito, ou 

divergir, quando a identificação definida pelo sujeito for diferente das categorias de 

identificação utilizadas pelo outro. 
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Já para Lipiansky (1998, apud AGUIAR, 2004), o conhecimento de si e o modo 

como o outro o vê legitimam a identidade do sujeito. Dessa forma, a identidade é 

entendida como a consciência daquilo que se é mediada pela socialização com o outro. 

Portanto, é um processo híbrido que envolve o individual e o social. O autor considera 

que a projeção de si sofre influência da cultura, isto é, dos valores construídos 

socialmente, e o olhar do outro tem uma função importante nesse fenômeno dinâmico 

identitário. Corroborando essa ideia, Laing (1991) afirma que “são os outros que nos 

dizem quem somos. [...] Sejam quais forem as vicissitudes que enfrentamos, a primeira 

identidade social da pessoa lhe é conferida pelas demais. Aprendemos a ser quem nos 

dizem que somos” (LAING, 1991, p. 90). 

Portanto, compreendemos identidade como processo de construção e, por isso. 

inconcluso, em que o sujeito passa por sucessivas modificações e crises que 

desestabilizam, promovendo reflexões de si e o autorreconhecimento em um dado 

contexto sócio-histórico, cultural e social. Diante, então, dessa complexidade, optamos 

por trazer para este estudo noções de identidade, pois consideramos tratar-se de uma 

conceituação discutida por diversos teóricos a partir de inúmeros olhares. 

Assim, identidade profissional é por nós concebida como a compreende Dubar 

(1997) para quem é no contato com o mercado de trabalho que os profissionais se 

deparam com o desafio identitário mais importante e – realçamos – esse contato difere 

conforme o contexto social, cultural, classe social de cada indivíduo. Essa importância 

se deve ao fato de ser no exercício de sua função que o trabalhador é reconhecido pelo 

“outro”. Há, nesse reconhecimento, a possibilidade da formação de uma identidade 

profissional de base, que não é apenas uma identidade no trabalho, mas uma 

oportunidade de projetar a si mesmo no futuro, a fim de construir expectativas futuras 

para seu trabalho. 

A partir dessa compreensão de construção da identidade, defendida por esses 

autores como um conjunto de influências, referências, histórias de vida, características 

biológicas, psicológicas, sociais, podemos inferir que os docentes universitários que 

participaram da nossa pesquisa recorrem às experiências vividas e compartilhadas para 

fundamentar suas práticas, a fim de delinear a sua identidade na profissão. 

Dessa forma, o cotidiano da profissão docente, muitas vezes, é marcado por 

dificuldades, como o não reconhecimento social da profissão, salários inadequados, 
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relações interpessoais conflitantes, espaço físico inadequado, situações arbitrárias que 

desestabilizam e desencadeiam uma crise. No entanto, “É a crise que revela o sujeito a 

ele próprio, obrigando-o a refletir, a mudar, a lutar para superar e a inventar-se a si 

próprio, com os outros. A identidade pessoal não se constrói de outra forma.”                 

(DUBAR, 2006, p. 184). 

Levando isso em consideração, compreendemos que processo de construção da 

identidade profissional do “bom professor” universitário associa-se também ao processo 

de formação inicial e continuada desse professor, pois estabelece íntima relação com as 

experiências mais singulares, com o individual, o coletivo, o subjetivo, o objetivo, os 

diferentes ambientes de socialização, em que essas situações vão constituindo o docente 

universitário (DUBAR, 1997). 

Dessa forma, percebemos a construção da identidade profissional docente como 

a maneira de os professores se verem e definirem o outro, mediada pelas situações de 

ensino e aprendizagem, avaliação profissional e ressignificação da postura profissional. 

Isso porque os elementos que compõem a complexa rede de histórias (pessoais e 

coletivas), conhecimentos, mudanças, modelos, papéis, conflitos, podem estar 

relacionados à constituição da identidade profissional do “bom professor” universitário 

(DUBAR, 1997). 

A profissão é algo que identifica o sujeito, pois corresponde ao lugar por ele 

ocupado no mundo/mercado de trabalho e à maneira de ele participar e contribuir para o 

processo de construção da sociedade. O que somos estabelece íntima relação com o que 

fazemos. Quando alguém pergunta quem somos, geralmente a resposta está relacionada 

à nossa profissão, lugar de ocupação social – “sou médico”, “sou engenheiro”, “sou 

professor”. A verdade é que as instituições são ambientes onde as pessoas 

desempenham papéis que as diferenciam e identificam (RIOS, 2011). 

Tratando da nossa inquietação sobre o processo de construção da identidade 

profissional do “bom professor” universitário, sabemos que as escolas, universidades, 

geralmente, constituem-se como locais da atuação profissional docente, onde os 

professores desempenham funções que vão constituindo sua identidade profissional. 

Isso porque “a identidade não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um 

produto, [...] é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de 
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ser e estar na profissão. Por isso é mais adequado falar no processo identitário” 

(NÓVOA, 1992, p. 16).  

Tendo, portanto, compreendido as noções de identidade, passaremos a discutir 

possíveis caminhos que possam nos auxiliar na compreensão da construção da 

identidade profissional docente. 

 

2.4 Identidade profissional docente: construção e reconstrução  

 

A tarefa de educar é um ato intencional a favor da humanização dos sujeitos. 

Assim, acreditamos que a educação é um processo de humanização, em que as pessoas 

participam do processo de inserção na sociedade humana, que sempre se encontra em 

construção. Nessa perspectiva, a educação pode representar e reproduzir a sociedade, 

mas também é capaz de projetar a sociedade que se deseja. Diante disso, dizemos que a 

educação enquanto prática histórica e socialmente construída representa o desafio de 

corresponder às demandas do contexto em que se insere. 

De acordo com Pimenta e Anastasiou (2014), são muitas as demandas às 

instituições educativas, especialmente à universidade e a seus professores. Essas 

demandas, por sua vez, interferem no processo de construção da identidade profissional 

desses docentes e constituem os três desafios da contemporaneidade: (1) a sociedade da 

informação e a sociedade do conhecimento; (2) a sociedade da deterioração das relações 

humanas, traduzida pela violência, uso abusivo de drogas, desmatamento do meio 

ambiente; (3) a sociedade do não emprego e das novas configurações de trabalho. 

Atualmente, somos bombardeados em todo momento por um volume enorme de 

informações que podem ser acessadas em todo o mundo. A escola, por sua vez, por se 

caracterizar como uma instituição responsável pela transmissão de informações, não 

apresenta a mesma velocidade e eficácia que os meios de comunicação possuem nesse 

processo, o que representa uma dificuldade e, portanto, um desafio. 

Entretanto, quanto à ideia de sociedade da informação e do conhecimento, 

lembramos que o significado de conhecer difere do sentido de obter informações. O 

conhecimento implica o tratamento das informações, analisando-as, organizando-as, 

identificando-lhes as fontes, contextualizando-as, relacionando-as, ou seja, conhecer 

requer trabalho com as informações a fim de transformá-las em conhecimento. Pensar 
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no trabalho docente nessa perspectiva exige desse profissional uma formação voltada 

aos aspectos técnicos, pedagógicos, científicos, culturais, humano. Essa formação 

oportuniza que tal profissional reflita sobre suas práticas e construa novos significados e 

modos de ser e estar na profissão. 

Essas transformações estão modificando significativamente a 

identidade do trabalhador, que passou, da noite para o dia, a ser 

valorizado como alguém que deve pensar e propor, embora com 

finalidade de gerar maior produtividade, que gere maior lucro. Não 

está em pauta o desenvolvimento da capacidade de pensar como 

atributo constitutivo do humano nem como condição para propor 

soluções para melhor distribuição do que se gera com o lucro. 

(PIMENTA E ANASTASIOU, 2014, p. 100). 

 

Diante dessa realidade, faz-se necessário pensar sobre a função das instituições 

educacionais – no caso de nosso estudo, a universidade – e a diferença entre a 

informação e a construção do conhecimento, que se realiza mediante o processo de 

apreensão dos conteúdos estudados. O ensino na universidade pode ser compreendido 

como um processo de apreensão dos conhecimentos científicos, mobilizados a partir da 

reflexão crítica e reflexiva dos assuntos abordados. 

Ensinar na universidade segundo, Pimenta e Anastasiou, (2014) implica as 

seguintes disposições: 

 domínio do conjunto de conhecimento científicos e específicos de cada 

área do conhecimento, visando à formação de estudantes autônomos e 

conscientes dos saberes específicos (teóricos e práticos) da profissão 

estudada; 

 integração do processo de ensino e aprendizado à atividade da pesquisa; 

 promoção de diálogo entre os docentes, visando ao trabalho em equipe e 

a trocas de experiências a fim de contribuir para a aprendizagem e a 

eficácia do trabalho na universidade; 

 criação e recriação de situações de aprendizagem; 

 valorização da avaliação a favor da aprendizagem em substituição aos 

modelos punitivos; 

 aproximação aos conteúdos da realidade da profissão em formação pelos 

estudantes, favorecendo seu desenvolvimento, pessoal, cognitivo, 

emocional (PIMENTA & ANASTASIOU, 2014, p. 103-104) 
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Entretanto, é importante também destacar que as exigências do trabalho docente 

nas universidades vêm crescendo e a realidade com que o professor se depara nessas 

instituições vai-se tornando cada vez mais complexa, acarretando uma mudança nas 

formas de trabalho e de ser professor universitário. Assim, a complexidade da docência 

universitária se forma a partir do surgimento de novas condições de trabalho, tais como: 

uso de novas tecnologias, massificação dos estudantes, mudanças nas estruturas 

curriculares dos cursos, entre outras.  

Do professor universitário são exigidas as tarefas educacionais relacionadas ao 

ensino, mas existe uma gama de responsabilidades relacionadas à pesquisa que precisam 

ser cumpridas: a exigência maçante da produção acadêmica por parte dos instrumentos 

avaliativos e o ônus da administração (cargos burocráticos que os próprios docentes 

precisam exercer na universidade). 

Assim os professores tornam-se profissionais porque não só lhes é exigido um 

conjunto de conhecimentos e habilidades para o exercício da profissão como também 

exercem uma atividade de grande responsabilidade e relevância do ponto de vista social. 

E a docência, apesar de ser exercida em diferentes contextos e instituições educativas, 

exige uma determinada estrutura comum que diz respeito aos aspectos formativos para 

atuação em qualquer ambiente educacional. Por fim, o professor universitário 

competente demonstra segurança no conhecimento da disciplina que ministra, é 

interessado em estabelecer conexão entre os conteúdos ministrados, ter clareza no 

momento em que expõe os assuntos, envolver-se com o processo de ensino e 

aprendizagem e, por isso, torna-se acessível e preocupado com o desenvolvimento de 

cada aluno. 

Sabemos que essas dimensões demandam do docente universitário, além dos 

conhecimentos específicos de cada área da universidade, exercitar um olhar sensível às 

outras necessidades do processo de ensino e aprendizagem, referentes à afetividade, ao 

relacionamento com os alunos e aos conhecimentos didático-pedagógicos específicos 

para o exercício da profissão docente. 

A construção da identidade profissional docente tem início na sua formação e 

preparação para atuar em uma determinada área. Assim, a graduação é vista como 

preparação e iniciação do processo identitário, pois é nela que o sujeito passa a 

apropriar-se dos saberes específicos para exercer sua futura profissão. Contudo, na 
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realidade das universidades, os profissionais das diversas áreas atuam como professores 

sem terem tido acesso a um processo formativo e, muitas vezes, sem terem feito da 

docência a primeira opção de exercício profissional. 

Se for proveniente de algum curso de licenciatura ou da educação, tal 

profissional teve a oportunidade de refletir sobre os aspectos relacionados ao ensino e 

aprendizagem e sobre questões didáticas, mesmo sendo direcionadas para a educação 

básica. Entretanto, na maioria dos casos, quando vem de outra área, ou de algum curso 

de bacharelado, trará consigo um desempenho distante da realidade e da função da 

educação superior. Os programas de pós-graduação em educação no Brasil (mestrado e 

doutorado) têm incluído na grade curricular uma disciplina de 60 horas que corresponde 

à didática do ensino superior, entretanto, por mais que isso represente um avanço quanto 

à formação para atuação na docência do ensino superior, ainda é insuficiente no que 

concerne às estratégias que precisam ser efetivadas para que se aprendam os saberes 

necessários à docência, pois são poucas as oportunidades que tem para aperfeiçoar-se 

como docente. 

Os profissionais que advêm de áreas diferentes da educação e da licenciatura 

alicerçam a construção da identidade nas suas profissões de origem e sistematizam-na 

nos momentos subsequentes de aprofundamento (mestrado, doutorado). Sabemos que, 

na graduação, o sujeito vai aprendendo os conteúdos específicos para atuar em sua área 

de conhecimento, delineando os objetivos sociais do seu trabalho, o código de ética, ou 

seja, desenvolvendo componentes que auxiliam na atuação de uma determinada 

profissão que, na maior parte das vezes, não é à docência (PIMENTA & 

ANASTASIOU, 2014). 

Assim, o professor universitário vive uma tensão na construção da sua 

identidade no exercício da docência, pois ele atua, ou atuou, na área específica da sua 

graduação e possui outra carreira, a de professor. Assim, se a profissão docente não for 

considerada pelas instituições de ensino superior e instâncias governamentais, ou pelos 

próprios professores, corre-se o risco de nunca conseguir-se implementar e pensar sobre 

novas estratégias de ensino – desafio constante ao trabalho docente, pois é mutável 

(varia conforme a realidade dos estudantes e da instituição), apresenta crises e 

dificuldades. 
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Conforme Nóvoa (2009), os discursos formulados sobre a profissão docente só 

têm sentido se forem construídos a partir da realidade de trabalho dos professores e 

possibilitarem esses profissionais a refletirem sobre a própria prática. Esse autor alerta 

para a necessidade da autonomia do trabalho docente como estratégia de fugir ao 

controle burocrático do exercício da profissão. Isso porque compreende que a relação 

entre teoria e prática torna-se possível quando há flexibilidade e abertura na atuação 

profissional.  

Já Pimenta (2002) acredita que a identidade docente pode estar atrelada à busca 

do professor reflexivo, cuja formação não se restringe apenas à graduação, mas estende-

se aos momentos anteriores e posteriores a ela também, importantes na construção da 

identidade profissional docente. Essa autora destaca que os saberes mobilizados pelos 

professores são importantes elementos na construção da identidade e elenca três saberes 

como importantes: o conhecimento específico, os pedagógicos e os experienciais. Esses 

são saberes voltados ao fazer pedagógico da atuação docente devido à maneira como 

eles lidam com as regras das instituições de ensino, com os conhecimentos produzidos 

pela relação educacional e com as experiências que marcam a postura docente. 

Assim, Tardif (2002) discute que os professores elegem os “saberes 

experienciais” – aqueles adquiridos com a experiência em sala de aula – como os mais 

importantes de sua atividade profissional. Esses serão a referência para a avaliação da 

sua formação inicial e continuada. Absolutamente desprovidos de contribuição dada por 

instituições formadoras, os saberes experienciais são fruto da prática profissional e, 

assim, possuem grande parcela de subjetividade, coletivizada com frequência em 

espaços de socialização formal e informal desses docentes. 

Tardif (2002), ao estudar a epistemologia da prática profissional, percebe que 

esse fenômeno caracteriza-se como o conjunto dos saberes realmente utilizados pelos 

profissionais, sendo responsáveis, inclusive, pela elaboração de todas as tarefas exigidas 

pelo trabalho. Compreendendo-se como funciona a epistemologia da prática 

profissional, entende-se como os saberes produzidos pelos profissionais são 

incorporados, utilizados e transformados no momento em que exercem sua função no 

ambiente do trabalho. Para esse autor, esses elementos podem ser utilizados para pensar 

de que maneira podemos modificar as concepções atuais sobre pesquisa universitária a 

respeito do ensino. 
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O estudo dos saberes docentes precisa buscar uma interlocução com o 

conhecimento do profissional e o que o professor apreende da profissão, ou seja, a 

identidade desse sujeito. Conforme Mazzotti (2003), o pesquisador, ao formular seu 

objeto de estudo, deve partir de problemas reais do cotidiano da sala de aula para que a 

pesquisa assuma um cunho social relevante. Para ela, projetos associados a fatos 

isolados trazem uma teorização restrita a esses fatos e, assim, tornam-se inaplicáveis às 

situações aparentemente semelhantes. 

 Diante disso, Tardif (2002) considera que as pesquisas não deveriam atribuir 

uma atenção maior ao ser, fazer e saber, e sim buscar compreender como os professores 

são, fazem e sabem realmente. Por isso, a epistemologia da prática profissional valoriza 

o estudo do conjunto de saberes mobilizados e utilizados pelos professores em todas as 

suas tarefas. 

Corroborando o estudo de Tardif, recorremos a Cunha (2002) para tentarmos 

compreender o “bom professor” universitário a partir de três referenciais:  

- as relações que o professor estabelece com o “ser” e o “sentir” 

(prazer, entusiasmo, exigência, princípios e valores); 

- as relações que o professor estabelece com o “saber” (matéria de 

ensino, relação teoria e prática, a linguagem e a produção do 

conhecimento); 

- as relações que estabelece com o “fazer” (planejamento, métodos, 

objetivos, motivação do aluno e avaliação). (CUNHA, 2013, p. 93-94) 

 

Sabemos que os saberes profissionais dos professores são aprendidos com o 

tempo, pois os saberes da profissão docente vão sendo incorporados não somente a 

partir das leituras e teorias discutidas na graduação, mas, sobretudo, quando o professor 

aprende sua profissão vendo outro profissional exercê-la. Assim, inferimos que o 

professor recebe influência profissional para o exercício de sua função desde a época 

em que é apenas estudante. Dessa forma, a fala, a postura, as experiências (positivas ou 

negativas) dão suporte para que os professores, nas relações com outros profissionais da 

área, possam construir suas identidades profissionais. 

Entendemos, então, que o objeto de trabalho do docente são os seres humanos e, 

por isso, os saberes dos professores carregam marcas do ser humano. Por conseguinte, 

estudos mostram que os estudantes valorizam uma postura docente baseada no diálogo, 

na confiança e reconhecem a importância de manter uma relação afetiva como 
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possibilidade de estabelecer-se uma prática pedagógica mais democrática. Além disso, a 

relação diária com os alunos possibilita ao docente um feedback da sua prática, que 

permite uma melhor reflexão sobre sua postura, elementos principais na busca da 

ressiginificação da prática docente (TARDIF, 2002). 

Numa direção que se opõe à de estabilidade, destacamos Lopes (1993) para 

quem a crise da identidade do professor relaciona-se a uma fase de transição de 

paradigmas, marcada por uma desestabilização a qual tende a desconstruir sentidos 

habituais de saber e de ser pessoa e a promover novas maneiras de ser e de saber no 

contexto cultural das sociedades contemporâneas ocidentais, acarretando a necessidade 

de redefinição da noção de pessoa e saber. Isso porque essa crise passa a exigir novos 

modos de ser e fazer do professor, entretanto as dificuldades do cotidiano da profissão 

docente torna-se um desafio para esses profissionais que encaram jornadas de trabalho 

exaustivas, a pressão acadêmica de realizar ensino, pesquisa e extensão, a exigência 

burocrática, a não valorização social da profissão, enfim, questões presentes no dia a dia 

da profissão do docente universitário e que constituem elementos para se discutir o 

processo de construção de sua identidade. 

Nessa perspectiva, Aguiar (2004) entende que “conceito de identidade 

profissional do docente integra-se aos estudos da socialização profissional, que se 

centram nos processos de adaptação do docente ao meio profissional ao qual pertence” 

(p. 91). Ao estudar o ciclo vital dos professores, Huberman (1992, p. 38) defende que o 

“desenvolvimento de uma carreira é um processo e não uma série de acontecimentos. 

Para alguns, esse processo pode parecer linear, mas, para outros, há patamares, 

regressões, becos sem saída, momentos de arranque e descontinuidade”. 

Assim, a socialização do trabalho do professor tem íntima relação com saberes e 

identidade dos professores, pois é um processo temporal; plural e heterogêneo; 

personalizado e situado; humano, fruto das relações interpessoais estabelecidas, que se 

modificam, por sua vez, marcadas por crises (TARDIF, 2002; AGUIAR, 2004). 

Remetemo-nos, então, a Pimenta (1997, p. 42) para quem “uma identidade 

profissional constrói-se com base na significação social da profissão; na revisão 

constante dos significados sociais da profissão; na revisão das tradições. Mas também 

na reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas”. 

Desse modo, docentes que buscam inovação profissional e procuram entender as 
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representações que os profissionais formam sobre sua profissão bem como sua história 

pessoal poderão contribuir para a compreensão do nosso objeto de estudo “bom 

professor” no contexto universitário.  

Assim, tomaremos como base para analisar o processo de construção da 

identidade profissional do “bom professor” universitário o seguinte pensamento de 

Gatti (1996): 

Mais recentemente se têm analisado as interconexões entre esses 

fatores externos os professores e as características mais pessoais dos 

docentes como suas convicções, seus preconceitos, suas habilidades 

gerais, suas habilidades pedagógicas, suas formas próprias de 

construção cognitivas. Todos são fatores atuantes no desenvolvimento 

da identidade desses profissionais, daí a importância de sua 

consideração como totalidade (GATTI, 1996, p. 89). 

 

Desse modo, a identidade profissional docente envolve o modo de ser e estar na 

profissão. Os professores devem ser vistos como pessoas que possuem a própria 

maneira de enxergar o mundo, a própria atuação profissional, e suas relações com os 

atores educacionais são únicas e diferenciam-se de professor para professor. São essas 

características que fazem os docentes se identificarem e diferenciarem-se uns dos outros 

e constituem-se também como importantes elementos constitutivos da sua identidade 

profissional. 

 Podemos complementar também que, “associadas à identidade, estão as 

motivações, os interesses, as expectativas, as atitudes, todos elementos 

multideterminantes dos modos de ser profissionais” (GATTI, 1996, p.86). Vale 

ressaltar, contudo, que a construção identitária do professor será respaldada aqui por um 

dado contexto histórico e, portanto, situado, considerando a temporalidade e a cultura 

em que o sujeito está inserido. 

Diante disso, partiremos da concepção de identidade profissional docente trazida 

por Gatti (1996) e Nóvoa (2009), para quem a construção da identidade dos professores 

é respaldada pela memória individual e social de cada sujeito. Assim, iremos considerar 

as relações interpessoais que são estabelecidas no ambiente educativo da universidade, a 

maneira de os professores compreenderem a docência universitária e os elementos que 

constroem a sua identidade individual e contextual do seu trabalho na universidade. 
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Assim, a seguir, iniciaremos algumas reflexões para a compreensão do que pode 

ser considerado um “bom professor” universitário. 

 

2.5 Delineando possíveis caminhos para a compreensão da construção da 

identidade profissional do “bom professor” universitário 

 O diploma de graduação nem sempre garante ao professor sucesso na sua 

atuação profissional. Nóvoa (2009), preocupado com essa problemática, discute 

questões reais do cotidiano educacional para tentar amenizar as dificuldades 

encontradas no trabalho docente. 

Nesse sentido, compartilhar experiências com outros profissionais (trabalho em 

equipe) e aprender como se dá a prática (trabalho real) podem auxiliar o educador em 

seu ambiente de trabalho. Ao se engajar em aspectos da aprendizagem que não 

necessariamente têm conexão direta com o conteúdo que está lecionando, o professor 

pode crescer e trazer resultados mais significativos não apenas para o ambiente 

educativo e para os estudantes como também para si mesmo (NÓVOA, 2009).  

Pensando nisso, Cunha (2013) traz importantes contribuições para novas 

discussões sobre os parâmetros pedagógicos que vêm surgindo a partir da prática e 

formação dos professores. Seus estudos tiveram origem no seu interesse e envolvimento 

com o processo de formação e educação de professores. Para essa autora, a prática 

pedagógica está intrinsecamente relacionada ao modo como o docente reflete sobre si 

mesmo, os seus valores, crenças e seu percurso profissional. 

 Então, para entender a formação do “bom professor” universitário, necessita-se 

investigar sua história, o processo da construção da imagem que faz de si, suas ideias, 

aprendizagens e experiências que consideram importantes para a sua formação. 

Entender o professor como um ser contextualizado é de suma importância para 

compreender vários elementos presentes em suas intervenções e em seu desempenho no 

ambiente profissional e em sua identidade.  

Mas quem são esses “bons professores” e por que eles são considerados e 

escolhidos como tais? Podemos dizer que resposta a esse questionamento é a seguinte: 

não há um padrão ideal de “bom professor” e muito menos uma ideia consolidada, ou 

um conceito pré-determinado. Os estudantes, os demais professores e a sociedade fazem 
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uma construção própria do que seria o “bom professor” a partir dos seus julgamentos 

individuais, formulados no contexto histórico-social em que estão inseridos (CUNHA, 

2013).  

Desse modo, Nóvoa (2009) acredita que não existe uma definição sobre o que 

pode ser considerado “bom professor” e sugere uma nova compreensão de “bom 

professor” que não seja definida a partir das características e competência desses 

docentes. Assim, esboça alguns caminhos para apreender-se o “bom professor”, 

considerando esse julgamento uma “disposição” e trazendo como proposta a 

compreensão do docente nas suas dimensões pessoais e profissionais, elementos que 

contribuem para a construção da identidade docente. 

As disposições sobre o “bom professor” universitário a partir dos estudos de 

Nóvoa (2009) são: o conhecimento, a cultura profissional, o tacto pedagógico, o 

trabalho em equipe e o compromisso social. 

O conhecimento está relacionado ao ensino e à aprendizagem, em que o 

professor preocupa-se em melhorar sua postura para que os estudantes aprendam, 

respeitando o tempo de aprendizado de cada um (NÓVOA, 2009, p.30). A pesquisa da 

professora Maria Isabel da Cunha, publicada em seu livro “O bom professor e sua 

prática”, revelou também que a metodologia utilizada pelo docente foi um aspecto 

observado pelos estudantes, pois indica os artifícios que serão utilizados pelo “bom 

professor” para encontrar métodos que revelam preocupação com a aprendizagem e 

manter o diálogo em sala de aula.  

Os estudantes também destacaram os professores exigentes que cobram a 

participação e engajamento nas aulas como uma característica presente em um “bom 

professor” (CUNHA, 2013). O estudo realizado por Rios (2002) nos remete à 

compreensão de “bom professor” a partir da dimensão técnica, relacionada aos saberes 

metodológicos e habilidades desempenhadas na função docente – elementos referentes à 

constituição do “bom professor”. Assim, a maneira como o professor lida com os 

conteúdos e ministra as disciplinas bem como as estratégias utilizadas no processo de 

ensino e aprendizagem são evidenciadas pelos estudantes como posturas positivas do 

docente. 
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A Cultura profissional, a segunda dimensão, diz respeito a aprender a ser 

professor a partir das relações interpessoais, exercendo a profissão na convivência com 

as regras das instituições. “É na escola e no diálogo com os outros professores que se 

aprende a profissão” (NÓVOA, 2009, p.30). O processo de autoavaliação da prática 

docente contribui para ressignificação de seu trabalho, mudando velhos hábitos e 

incorporando novas posturas que aperfeiçoam o trabalho do professor. 

Ainda nos respaldando na pesquisa de Cunha (2013), é possível percebermos a 

influência que os “bons professores” tiveram de seus ex-professores, tanto positiva 

como negativamente para a sua prática pedagógica. O “bom professor” é aquele que 

aprende na prática em sala de aula e na convivência. Também os colegas de trabalho 

podem exercer influência na formação pedagógica do “bom professor”, visto que os 

docentes considerados “bons professores” tendem a reproduzir as práticas de 

professores e profissionais que eles admiram (CUNHA, 2013).  

O tacto pedagógico, a terceira dimensão, refere-se à “capacidade de relação e de 

comunicação sem a qual não se cumpre o ato de educar. E também essa serenidade de 

quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando os alunos para o trabalho escolar” 

(NÓVOA, 2009, p. 31). Ou seja, a sensibilidade que o ato de educar exige. Esse 

sentimento aproxima o estudante, possibilitando uma melhor compreensão do que está 

sendo estudado. “No ensino, as dimensões profissionais cruzam-se sempre, 

inevitavelmente, com as dimensões pessoais” (NÓVOA, 2009, p.31).  

Nesse sentido, Rios (2002) se aproxima dessa concepção de Nóvoa (2009) ao 

discutir a dimensão estética atribuída ao “bom professor”, entendendo que pode estar 

relacionada às relações interpessoais, permeada pela afetividade na relação professor-

estudante, pois a “presença da sensibilidade é um elemento constituinte do saber e do 

fazer docente” (RIOS 2002, p. 87). 

Diante disso, Cunha (2013) também destaca que as relações afetivas 

estabelecidas pelos professores e estudantes são uma característica bastante lembrada e 

valorizada no “bom professor”. A afetividade chega inclusive a interferir na forma 

como os estudantes tratam o conteúdo de ensino. Assim, a forma como o campo de 

conhecimento é visto e considerado pelo docente influencia o seu aluno na relação com 

a aprendizagem.  
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Corroborando esse pensamento, lembramos que Freire (2002) defende a 

construção da afetividade no ambiente educativo como possibilidade do cumprimento 

político, ou seja, o professor lutar politicamente por seus direitos e pelo respeito e 

reconhecimento da sua profissão, tendo em vista contribuir significativamente para a 

formação dos estudantes. Assim, a prática educativa envolve todas essas questões: 

“afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança [...]” 

(FREIRE, 2002, p. 143).  

O Trabalho em equipe, a quarta dimensão, refere-se à participação de todos os 

envolvidos com a educação, ou seja, um trabalho que busca no coletivo a intervenção 

“conjunta nos projetos educativos da escola” (NÓVOA, 2009, p. 31). Ou seja, o 

envolvimento e engajamento dos atores educacionais em favor do processo de ensino e 

aprendizagem é uma importante estratégia na construção do ambiente educacional de 

qualidade. 

O Compromisso social, a quinta dimensão, está ligada aos princípios e valores 

que a formação educacional demanda. Essa dimensão sugere a possibilidade de entender 

a educação com relação ao contexto social que a cerca. Para Nóvoa (2009), a educação 

precisa estar atrelada às necessidades dos estudantes, na medida em que busque a 

humanização das pessoas e dê sentido à aprendizagem, tornando-a significativa, pois 

“comunicar com o público, intervir no espaço público da educação, faz parte do ethos 

profissional docente.” (NÓVOA, 2009, p.31). 

 Assim, Rios (2002) também valoriza o compromisso social da profissão docente, 

apresentando no seu estudo a dimensão ético-política, que converge com a ideia de 

Nóvoa (2009), pois tem a ver com a responsabilidade social da profissão como também 

com a importância da postura crítica do professor mediante as situações educacionais e 

sociais.  

Ou seja, a aprendizagem torna-se significativa no momento em que o docente 

articula os conhecimentos disciplinares, relacionando-os com o cotidiano. No caso do 

docente universitário, a relação carece ser feita com o cotidiano da profissão do 

estudante em formação, considerando a responsabilidade com a sociedade e enfatizando 

os valores éticos da profissão aprendida. 
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 Desse modo, julgamos que as dimensões apresentadas por Nóvoa (2009) 

apontam possíveis caminhos para apreendermos o sentido de “bom professor” 

universitário, pois apresenta situações reais de trabalho atreladas aos elementos que 

participam do dinâmico processo de construção da identidade profissional docente, visto 

que o autor considera o desenvolvimento pessoal e profissional como possibilidade de 

buscar a qualidade na formação docente e do estudante universitário. 

2.5.1 Outras possibilidades para compreender o “bom professor” universitário 

Sabemos que a concepção de “bom professor” é algo difícil de conceituar-se, 

pois parte da experiência e entendimento de cada sujeito e do momento histórico 

vivenciado. Para tanto, o “bom professor” assume uma concepção valorativa e 

subjetiva. Geralmente, o “bom professor” destaca a importância da família para a sua 

formação. Os “valores” apreendidos no âmbito familiar – como dedicação ao trabalho, 

honestidade, responsabilidade, disciplina, organização, entre outras características – são 

revelados como as principais aprendizagens familiares que foram levadas para o âmbito 

profissional do “bom professor” (CUNHA, 2013).  

De acordo com Cunha (2013), alguns professores assumem uma prática de 

destaque, pois souberam desde muito cedo a opção profissional que gostariam de seguir, 

no entanto outros já destacam que essa opção ocorreu por acaso ou em decorrência de 

momentos determinados que os levaram a escolher a profissão.  

Percebe-se, assim, que as histórias de vida são muito particulares e singulares a 

cada indivíduo, logo os dados não podem ser generalizados devido às especificidades 

dos depoimentos dos professores. Mas a questão unânime da pesquisa de Cunha (2013) 

entre todos os considerados “bons professores” se refere ao prazer que todos sentem em 

exercer a profissão e de se relacionar com os estudantes.  

Por sua vez, o “bom professor” universitário também pode ser compreendido 

como aquele que busca construir uma prática educativa voltada para a garantia da 

autonomia dos estudantes. Freire (2002) critica a educação “bancária” como método de 

ensino que enxerga o estudante como agente passivo no processo de ensino e 

aprendizagem, e não cria espaço para reflexão e criticidade.  

Para combater esse modelo que bloqueia a construção da indagação, da 

criatividade, entre outros fatores que influenciam na formação integral dos estudantes, e 
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traçar um caminho para uma prática pedagógica diferenciada e bem-sucedida, Freire 

(2002, p. 25) defende que “ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Nesse sentido, a complexidade da profissão docente está relacionada ao fato de o 

docente “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar” 

(FREIRE, 2002, p. 46). 

Nessa mesma perspectiva, pode-se refletir sobre o “bom professor” universitário 

como aquele que assume um caráter transformador da realidade dos sujeitos que dela 

participam. Os professores que assumem essa postura estão preocupados com a 

formação de pessoas críticas e conscientes do seu papel social. Diniz-Pereira (2007) 

entende a importância do caráter reflexivo envolvido pela postura pedagógica de 

professores. Assim, a complexidade da profissão relaciona-se com a capacidade de 

refletir sobre a prática docente, buscando ressignificá-la. 

Perrenoud (2002) também valoriza a prática reflexiva que o professor precisa 

assumir. Essa postura, por sua vez, não é aprendida, mas construída a partir das 

vivências e experiências que os professores adquirem durante a sua trajetória individual 

e profissional, e vão delineando sua identidade. 

Diante do exposto, sabemos que não existe um conceito preestabelecido sobre o 

que pode ser considerado “bom professor”, podendo variar conforme o tempo e espaço, 

ou seja, o contexto social e histórico promove a variação da concepção do “bom 

professor”. Tentaremos trilhar um caminho que supere as características e atributos ao 

“bom professor” e, como discute Nóvoa (2009), buscaremos a relação entre as 

dimensões pessoais e profissionais, elementos que participam do “processo de 

construção da identidade profissional do „bom professor‟ universitário”. 

 

2.5.2 O que dizem pesquisas sobre o “bom professor” 

 

A pesquisa de Mendes (2008) buscou compreender o “bom professor” a partir da 

dimensão defendida por Rios (2002) de professor competente. Nesse sentido, professor 

competente é visto pelo seu caráter teórico-metodológico, ou seja, a maneira como 
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ministra e tem o domínio do conteúdo. Também chamou-nos atenção na pesquisa o 

compromisso ético e político do “bom professor”, revelando a dimensão social da 

profissão. 

Os resultados apontam que os estudantes esperavam do “bom professor” o 

domínio do conteúdo, além da utilização dos conhecimentos pedagógicos a favor da 

aprendizagem dos estudantes. Esse item foi o mais lembrado pelos estudantes que 

participaram da pesquisa desenvolvida por Mendes (20008), pois eles valorizavam 

aqueles professores que explicavam bem o assunto trabalhado em sala de aula. Ou seja, 

uma ação docente bem sucedida está relacionada à preocupação em dar sentido à 

aprendizagem construída.  

 Outras características que marcam o professor “bem-sucedido” estão 

relacionadas ao compromisso com a formação crítico-reflexiva dos estudantes, a uma 

postura sensível às necessidades dos estudantes e a manutenção de um bom 

relacionamento com eles. 

 Assim, para Mendes (2008), a ação pedagógica do docente acontece no 

cotidiano da profissão e é aprendida e modificada conforme a dinâmica das relações 

estabelecidas no ambiente escolar. As professoras destacadas como bem-sucedidas, 

alegaram receber algum tipo de influência de seus professores e familiares em sua 

prática docente. Desse modo, os professores que tiveram durante a fase escolar também 

são lembrados a partir de posturas negativas ou positivas que os professores “bem-

sucedidos” procuram evitar (quando negativa) ou reproduzi-las (quando positiva). 

Portanto, o momento anterior à sua graduação ou ao período de atuação 

profissional se tornava mais relevante para que pudessem explicar sua postura e atuação 

profissional “bem-sucedida”. Isso porque a formação docente é um conjunto das 

vivências e experiências que acompanham o sujeito ao longo da sua história de vida. 

Nesse sentido, a experiência da sala de aula, relacionamento com os alunos, ou seja, o 

cotidiano escolar é valorizado quando se trata do aprendizado bem-sucedido da 

profissão. 

 Assim, a pesquisa revelou a importância de possibilitar-se ao docente refletir 

sobre sua própria prática e analisar o que foi positivo e negativo, com o intuito de 
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proporcionar-lhe uma melhor compreensão do seu trabalho, possibilitando-lhe abertura 

para futuras mudanças e aprimoramento de sua postura profissional (MENDES, 2008).  

 Já a pesquisa de Gisi e Ens (2008) teve como objetivo desenvolver um estudo 

sobre as representações sociais do “bom professor” pelos estudantes universitários.  

Com relação aos resultados, o “bom professor” aparece em primeiro lugar como aquele 

que detém o conhecimento da disciplina e metodologia, ou seja, domina o conteúdo 

para trabalhar com os estudantes. Em seguida, outras qualidades também apareceram 

associadas ao “bom professor” como aquele que mantém um bom relacionamento com 

os estudantes, gosta da profissão, assume um compromisso social com a profissão e 

preocupa-se com a formação humana e cidadã dos estudantes. 

Todavia, não existe uma única definição sobre o que pode ser considerado “bom 

professor”, pois, conforme os autores, os participantes possuem diferentes concepções 

sobre o assunto em questão. Entretanto, a pesquisa revelou que as concepções que 

permeiam a representação dos participantes sobre o trabalho do professor enfatizam as 

ideias mais conservadoras de ensino. 

Por conseguinte, Papi (2011) buscou investigar como se constitui o 

desenvolvimento profissional de professores iniciantes considerados como professores 

bem-sucedidos no exercício da profissão. Foram considerados iniciantes os professores 

da rede pública municipal com até cinco anos de experiência profissional. 

 Os resultados apontaram que a concepção de professor “bem-sucedido” / “bom 

professor” relaciona-se com o tempo e espaço vivenciado no momento da pesquisa. Por 

sua vez, o professor “bem-sucedido”, segundo o olhar das gestoras, é aquele 

responsável com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, como também o 

que socializa novas práticas e conhecimentos, além de compreender que os estudantes 

são diferentes e por isso respeitam o tempo de aprendizado deles. Um dado importante 

revelado pela pesquisa está relacionado ao interesse e satisfação pela profissão que 

também aparecem como elementos principais para uma atuação profissional de sucesso. 

Em relação ao desenvolvimento profissional das professoras, a pesquisa apontou 

que a influência familiar e materna foi um fator influenciador na escolha da profissão 

vista como possibilidade de ascensão social. As professoras também recordaram suas 

professoras dos anos iniciais do fundamental na época de escola como modelos a serem 
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seguidos e retomaram as práticas de suas antigas professoras como influência relevante 

na aprendizagem da docência. 

Assim, algumas considerações apresentadas pelas pesquisas acima dizem 

respeito à opinião dos alunos, à representação que eles têm sobre “bom professor”, ou à 

indicação dos gestores, coordenadores, entre outros, para identificar quem são esses 

professores com prática de sucesso. Contudo, percebemos que alguns elementos fazem 

parte do processo de construção da identidade profissional docente, como os dados que 

apontam a reprodução das práticas dos professores antigos como referência do “bom 

professor”, ou a influência familiar como explicação da postura docente de sucesso. 

Entretanto, existem poucos estudos que se debruçam sobre a maneira como esses 

docentes se reconhecem ao serem considerados “bons professores” e ainda como esses 

elementos participam na dinâmica da construção da identidade profissional docente. 

Importante, entretanto, é a contribuição que esses estudos nos trouxeram na 

medida em que apontaram pistas para a nossa pesquisa. Passaremos, então, a apresentar 

o percurso teórico-metodológico por nós adotado para a realização desta pesquisa.  

Discorreremos sobre os caminhos, as escolhas e os critérios que traçamos para 

alcançarmos os objetivos deste estudo.  
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3 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

No presente estudo fez-se uma abordagem qualitativa, método investigativo que 

parte do princípio de que os dados obtidos podem ser analisados com profundidade e 

não apenas quantificados, possibilitando certa amplitude dos significados e valores 

atribuídos pelos participantes da pesquisa. A escolha da abordagem qualitativa justifica-

se nos estudos de identidade profissional docente por considerar-se o conhecimento 

construído pelas vivências do cotidiano. Nesse sentido, motivos, aspirações, crenças e 

valores trazidos pelos sujeitos podem ser contemplados na análise mais aprofundada do 

objeto de estudo (MINAYO, 2000). 

Para Minayo (2000), as pesquisas de caráter social devem assumir um cunho 

qualitativo, por não deverem descartar as subjetividades para a construção do 

conhecimento científico. Segundo a autora, a abordagem qualitativa considera as 

subjetividades como pertencentes à singularidade do fenômeno social. 

Nosso caminho teórico-metodológico foi traçado a partir da temática proposta 

por nossa pesquisa, intitulada “Processo de construção da identidade profissional do 

„bom professor‟ universitário”. 

 

3.1 Lócus da pesquisa 

 

Adotamos a concepção de campo trazida por Minayo (2010, p.54), para quem “o 

campo torna-se um palco de manifestações de intersubjetividades e interações entre o 

pesquisador e o grupo estudado, propiciando a criação de novos conhecimentos”. 

Assim, compreendemos que o campo representa uma realidade empírica a qual nos 

propomos a investigar. 

Escolhemos a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Campus Recife 

como campo empírico da pesquisa, por levarmos em conta a criação do núcleo de 

aprofundamento aos estudos relacionados às questões da formação didático-pedagógica, 

o que reafirma a relevância do Núcleo de Formação Didático-Pedagógica da 

Universidade Federal de Pernambuco – NUFOPE como política institucional. Assim, 
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com a criação desse Núcleo, nota-se uma preocupação com a formação continuada dos 

docentes universitários, por parte da UFPE, pois o NUFOPE tem os seguintes objetivos: 

o Promover cursos de atualização didático–pedagógica para 

professores; 

o Delinear o perfil do professor da UFPE através de pesquisa; 

o Investigar a prática didático-pedagógica do professor da UFPE; 

o Estimular um processo permanente de exercício crítico de revisão 

da prática docente; 

o Possibilitar a construção de saberes necessários ao exercício 

profissional docente, de modo independente e autônomo; 

o Subsidiar a compreensão dos elementos constitutivos e 

pressupostos da prática pedagógica docente; 

o Apoiar a construção de experiências didático-pedagógicas 

inovadoras; 

o Contribuir com a produção acadêmica acerca da docência 

universitária; 

o Avaliar os desdobramentos de ações desenvolvidas pelo Núcleo; 

o Subsidiar o processo de avaliação individual e coletiva da prática 

docente (UFPE, 2008, p. 15) 

 

Como a presente pesquisa entende a necessidade de formação continuada que 

trabalhe as questões didático-pedagógicas visando à formação dos professores que 

atuam no ensino superior, elegemos como nosso campo empírico a UFPE, por 

compreendermos que a Universidade, a partir dos estudos desenvolvidos pelo 

NUFOPE, assume como objeto de investigação e de intervenção a docência na 

dimensão do exercício profissional.  

Levamos, então, em consideração o fato de o NUFOPE caracterizar-se por 

possibilitar aos docentes universitários da UFPE “uma formação pedagógica que os 

estimule a participar de um processo de desenvolvimento pessoal e técnico-profissional-

político, em face das demandas internas institucionais de melhoria do magistério 

superior e das exigências externas legais” (UFPE, 2008, p. 6). 

 

3.2 Critério de escolha dos cursos da UFPE  

 

A pesquisa foi realizada com estudantes e professores de graduação de diversos 

cursos situados em centros distintos, conforme podemos ver no Quadro abaixo exposto. 
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Quadro 4 – Centros Acadêmicos e Cursos de Graduação participantes da pesquisa 

Centros acadêmicos da UFPE Cursos de graduação da UFPE 

Centro de Educação – CE Pedagogia 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

– CFCH 

Psicologia 

Centro de Artes e Comunicação – CAC Arquitetura e Urbanismo 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas – 

CCSA 

Ciências Contábeis 

Centro de Ciências da Saúde – CCS Medicina 

Centro de Tecnologia e Geociências – 

CTG 

Engenharia Civil 

Fonte: Desenvolvido pela autora da pesquisa, a partir dos dados analisados. 

 

O critério utilizado para escolha desses centros e seus cursos de graduação se 

deu devido ao fato de buscarmos uma representatividade das áreas de conhecimento da 

UFPE para que pudéssemos contar com a participação dos diferentes atores 

educacionais (estudante e professores) que compõem a universidade e contemplar as 

diferentes formações acadêmicas e profissionais do corpo docente da UFPE. 

A seguir apresentamos os centros e cursos que elegemos para participar da 

presente pesquisa. Nossa finalidade é apenas situar o leitor sobre os centros acadêmicos 

e graduações. 

O Centro de Educação – CE atende ao Colégio de Aplicação, curso de 

Pedagogia e Licenciaturas Diversas. Essa graduação é a única licenciatura responsável 

por formar professores para trabalhar na educação infantil e séries iniciais do 

Fundamental I, podendo atuar em outras áreas educacionais.  

O Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH oferece a maioria dos 

cursos relacionados à área de humanas, tais como: Antropologia e Museologia, 

Arqueologia, Ciências Geográficas, Sociologia, Ciência Política, Filosofia, História e 

Psicologia. O curso de Psicologia tem como objetivo a formação profissional do 

psicólogo e o seu campo de atuação profissional. 

No Centro de Artes e Comunicação – CAC, estão os seguintes departamentos: 

Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Informação, Comunicação Social, Designer, 

Expressão Gráfica, Letras, Música, Teoria da Arte, Dança e Expressão Artística. O 



67 
 

 
 

curso de Arquitetura e Urbanismo possui um componente curricular extenso numa 

carga horária obrigatória de 3.600 horas. O mercado de trabalho do arquiteto pode ser 

pensado por meio de três possibilidades de emprego: como liberal autônomo, 

profissional com vínculo empregatício e como empresário.  

O Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA oferece curso de graduação nas 

áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 

Hotelaria, Secretariado, Serviço Social e Turismo. O curso de Ciências Contábeis faz 

parte de um dos maiores departamentos da UFPE com quase 40 professores e 1400 

estudantes. Possui uma carga horária de 3.000 horas, distribuídas em dois turnos, tarde e 

noite. 

O Centro de Tecnologia e Geociências – CTG oferece cursos de graduação nas 

áreas de Engenharia Biomédica, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica-Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia de Alimentos, Engenharia de 

Energia, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Naval, Engenharia Química, Química Industrial, 

Oceanografia e Geologia.  

O curso de Engenharia Civil tem o intuito de capacitar os futuros engenheiros 

para atuarem em projetos e execução de serviços em geral. Possui uma carga horária de 

4.065 horas. 

O Centro de Ciências da Saúde – CCS oferece os cursos de graduação em 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, 

Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional. O curso de Medicina possui uma carga 

horária de 8.400 horas e conta com o hospital das Clínicas como apoio à formação dos 

estudantes, pois o Hospital Universitário atende a todas as especialidades da medicina. 

3.3 Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram os estudantes e professores dos cursos de 

graduação em Pedagogia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, 

Engenharia Civil e Medicina. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na aplicação dos questionários aos 

estudantes dos cursos de graduação citados acima. Selecionamos 05 (cinco) estudantes 

que estivessem cursando o 5º e/ou 6º período, pois entendemos que esses discentes já 
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tiveram oportunidade de estudar com grande parte dos docentes de sua área de 

formação. 

O contato com esses estudantes se deu nos corredores dos respectivos centros, 

onde saíamos perguntando qual o período e curso de graduação que estavam cursando. 

Quando encontrávamos estudantes que atendiam ao nosso critério, explicávamos a 

pesquisa e perguntávamos se havia interesse em participar dela. Quando a resposta era 

afirmativa, entregávamos-lhes o questionário impresso e esperávamos até o momento 

em que eles terminavam de preenchê-lo.  

 

Quadro 5 – Número de estudantes e graduações 

Cursos Quantidade de estudantes 

Pedagogia 05 (cinco) 

Psicologia 05 (cinco) 

Arquitetura e Urbanismo 05 (cinco) 

Ciências contábeis 05 (cinco) 

Engenharia civil 05 (cinco) 

Medicina 05 (cinco) 

Fonte: Desenvolvido pela autora da pesquisa, a partir dos dados analisados.  

 

Conforme o Quadro acima, tivemos 30 (trinta) estudantes que responderam os 

questionários. Para identificação deles utilizamos a letra E, correspondente a estudante, 

e a numeração de 1 a 30. Vejamos o quadro abaixo 

 

Quadro 6 – Identificação dos Estudantes 

Cursos Códigos dos estudantes 

Pedagogia E1 até E5 

Psicologia E6 até E10 

Engenharia Civil E11 até E15 

Medicina E16 até E 20 

Arquitetura e Urbanismo E21 até E25 

Ciências Contábeis E26 até E30 

Fonte: Desenvolvido pela autora da pesquisa, a partir dos dados analisados. (A autora) 
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Os professores também sujeitos da pesquisa foram selecionados a partir de três 

critérios: ser indicado pelos estudantes que responderam os questionários como “bom 

professor” universitário; ter sido recorrentemente citado nas respostas; e ser professor 

efetivo na UFPE. De posse desses dados, entramos em contato via e-mail com os 

professores universitários que atendiam aos nossos critérios de inclusão para apresentar-

lhes os objetivos da pesquisa e verificar a disponibilidade e interesse deles em participar 

da pesquisa e submeter-se à entrevista semiestruturada. Vale ressaltar que os cursos que 

tiveram mais de um professor participante foram os citados pelos estudantes e atendiam 

ao outros critérios. 

Foram 09 (nove) o número de professores universitários que participaram da 

entrevista semiestruturada, conforme registra o Quadro abaixo. 

 

Quadro 7 – Quantidade de Professores por curso que participaram das entrevistas  

Cursos Quantidade de professores 

Graduação em Pedagogia 01 (um) 

Graduação em Psicologia 02 (dois) 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo 01 (um) 

Graduação em Ciências Contábeis 02 (dois) 

Graduação Engenharia Civil 03 (três) 

Fonte: Desenvolvido pelas autoras da pesquisa, a partir dos dados analisados.  

 

Infelizmente não tivemos nenhum representante do curso de Medicina, pois os 

professores com quem entramos em contato por e-mail e aplicativo do celular WhatsApp 

não responderam a nossa solicitação. 

Para identificação dos professores, utilizamos a letra P correspondente a 

professor, a numeração de 1 a 9 e a sigla do curso de graduação em que leciona. No 

Quadro abaixo apresentamos um resumo da formação desses professores e seu tempo de 

magistério, além de sua codificação. 
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Quadro 8 – Identificação dos professores participantes 
 

Código de 

identificação 

Graduação em 

que leciona 

Formação Tempo de 

magistério na 

UFPE 

P1-E Engenharia Civil Graduado – Engenheiro Civil  

Mestre  

Doutorado em andamento 

40 anos 

Professor 

Adjunto  

P2-E Engenharia Civil Graduado – Engenheiro Civil 

Mestre  

Doutorado em andamento 

35 anos 

Professor 

Assistente 

P3-E Engenharia Civil Graduado – Engenheiro Civil 

Mestre  

Doutorado em andamento 

41 anos 

Professor 

Adjunto 

P4-C Ciências 

Contábeis 

Graduado – Ciências Contábeis 

Doutor 

9 anos 

Professor 

Associado 

P5-C  Ciências 

Contábeis 

Graduado – Ciências Contábeis 

Doutor 

25 anos 

Professor 

Associado 

P6-P Psicologia Graduado – Psicologia 

Doutor 

1 ano 

Professor 

Adjunto 

(experiência como 

docente na 

educação básica) 

P7-P Psicologia Graduado – Psicologia 

Doutor 

42 anos 

Professor Titular 

(experiência como 

docente na 

educação básica) 

P8-P Pedagogia Graduado – Licenciatura em  

História  

Doutor 

20 anos 

Professor 

Associado 

P9-P Arquitetura e 

Urbanismo 

Graduado – Arquitetura e 

Urbanismo 

Doutor  

28 anos 

Professor Titular 

Fonte: Desenvolvido pela autora da pesquisa, a partir dos dados analisados. 

 

Para delinearmos a identificação dos professores universitários, utilizamos a 

seguinte pergunta: “Possui experiência docente na educação básica?”. A essa questão só 
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houve duas respostas afirmativas: a dos professores P6-P e P7-P, ambos do curso de 

Psicologia.  

Aos professores que responderam afirmativamente fizemos a seguinte pergunta 

ao longo da entrevista: “Sua experiência como professor na educação básica trouxe 

alguma contribuição para o exercício da docência universitária?” Perguntamos-lhes isso 

a fim identificar o processo de construção da identidade profissional dos professores 

mesmo antes do ingresso na docência universitária – questão que, ao longo da análise, 

será discutida com mais detalhes. 

Sabemos que a identidade do indivíduo – no caso deste estudo, a do professor – 

não é construída apenas individualmente, ou seja, ela é “negociada” com o Outro, é 

fruto de interações sociais desenvolvidas durante a formação inicial, o curso de 

graduação ou equivalente, e posteriormente na vivência em sala de aula (AGUIAR, 

2004). Considerando, então, que essa construção se dá também em sala de aula, 

decidimos consultar os estudantes. Como nosso estudo trata do processo de construção 

da identidade profissional docente do “bom professor” universitário, perguntamos 

aos(às) alunos(as) quem, dentre seus professores, seria por eles considerados “bom”. 

Entendemos que a relação, em sala de aula, entre professores e estudantes permite o 

reconhecimento de si e do outro, mediado pelo processo de formação desses atores 

educacionais, o que constitui importantes elementos identitários. 

 

3.4 Procedimento de coleta 

 

Sabemos da importância de considerar o método de coleta de dados a partir dos 

pressupostos teóricos utilizados na pesquisa. Assim, as escolhas metodológicas devem 

ser feitas de tal maneira que levem em conta a base teórica conceitual, a fim de 

encontrar-se o melhor caminho para o desenvolvimento da pesquisa (DUARTE, 2004). 

Cientes disso, julgamos que, pelo fato de a construção da identidade caracterizar-se 

como um movimento dinâmico, ela pode ser considerada a partir de dois processos 

diferentes: a identidade para nós – que corresponde às trajetórias sociais e biográficas, 

ou seja, compreende a maneira sobre quem nós somos, e quem gostaríamos de ser – e a 

identidade para os outros, isto é, a identidade atribuída pelos agentes externos – as 

instituições, os amigos, a comunidade (DUBAR, 1997). 
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Assim, o presente estudo optou pela utilização de dois instrumentos de coleta – o 

questionário e a entrevista semiestruturada –, por entendermos que a articulação desses 

métodos pode contribuir com mais elementos para análise do objeto de pesquisa.  

Por um lado, justificamos o uso da entrevista semiestruturada pelo fato de ela, 

segundo Duarte (2004), permitir aos participantes refletirem sobre si mesmos, 

autoavaliar sua história de vida, pensar sobre sua cultura, valores, tradições. Dessa 

forma, o uso desse instrumento pode contribuir tanto para um rico momento de 

interação e troca entre o entrevistado e o entrevistador (no nosso caso, a pesquisadora) 

como também para a formação e a prática do professor, como mostram os estudos de 

Cordeiro (2006).  

Por outro lado, escolhemos o questionário por entendermos que esse instrumento 

é de fácil aplicação, o que possibilita ao pesquisador ter acesso a um maior número de 

participantes e, portanto, maior representatividade (GIL, 1994). 

 

3.5 Percurso em campo 

 

Após o momento da qualificação da pesquisa, quando foram sugeridos ajustes 

metodológicos e teóricos, partimos para o campo em busca dos nossos participantes. 

Conforme exposto, o trabalho de campo foi dividido em duas fases. O primeiro 

momento – o da aplicação do questionário a um total de 30 estudantes (Apêndice B) – 

ocorreu no mês de agosto de 2015. Os cursos contemplados foram os seguintes: 

Pedagogia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Ciências Contábeis 

e Medicina.  

Identificávamos as salas de aula dos alunos do 5º e 6º período por meio dos 

quadros de avisos, que na maioria dos cursos eram fixados na parede das secretarias. 

Em seguida, a abordagem aos estudantes acontecia nos corredores dos respectivos 

centros, como foi informado anteriormente, onde esperávamos o término das aulas.  

O questionário tinha, incialmente, o objetivo identificar que características de um 

professor universitário fazem os estudantes considerarem-no um “bom professor”. Em 

seguida, vinha a pergunta: “Você encontra as características descritas acima nos 
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professores com os quais você estudou nessa Universidade?”.  Caso a resposta fosse 

afirmativa, pedíamos-lhes que indicassem o nome e o departamento do docente. 

Apenas dois estudantes responderam que, até o momento da realização dos 

questionários, não tinham convivido com algum professor universitário considerado 

bom, ou seja, que apresentasse as características de “bom professor”. Esses estudantes 

cursavam graduação em Medicina. 

Posteriormente, iniciou-se a segunda fase da pesquisa, a aplicação das 

entrevistas semiestruturadas (Apêndice B), que se deu durante os meses de setembro e 

outubro de 2015, de acordo com a disponibilidade de cada participante. 

Após a análise dos questionários, elegemos os professores universitários a partir 

dos critérios acima mencionados. Em seguida, fomos à busca dos e-mails desses 

docentes a fim de convidá-los para participar da pesquisa. Começamos pela 

Coordenação do curso de Pedagogia no Centro de Educação – CE, onde fomos 

atendidas por uma funcionária a quem informamos sobre os objetivos da presente 

pesquisa e solicitamos o e-mail do professor indicado pelos questionários, o que nos foi 

concedido sem qualquer dificuldade. 

Posteriormente, fomos à Coordenação do curso de Psicologia, no Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas – CFCH, que infelizmente naquele momento estava 

fechado. Diante dessa limitação, decidimos encontrar os sujeitos em suas respectivas 

salas em cujas portas constam seus nomes. Eles nos atenderam de forma atenciosa e 

aceitaram participar da nossa pesquisa. Assim, pedimos-lhes o e-mail a fim de 

marcamos uma data para a realização da entrevista semiestruturada. 

Ainda no mesmo dia, visitamos a Coordenação dos seguintes cursos: Engenharia 

Civil, situada no Centro de Tecnologia e Geociências – CTG; Arquitetura e Urbanismo, 

no Centro de Artes e Comunicação – CAC; Ciências Contábeis, no Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas – CCSA; Medicina, no Centro de Ciências da Saúde – CCS. Em 

todos os centros fomos recepcionadas por uma funcionária que também nos concedeu o 

e-mail dos docentes. 

Com os e-mails em mãos, iniciou-se o processo de envio das mensagens 

eletrônicas, nas quais nos apresentávamos (pesquisadora e orientadora, e o programa de 
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pós-graduação que pertencíamos), explicávamos a pesquisa, fazíamos o convite e 

perguntávamos-lhes sobre o interesse e a disponibilidade em participar da pesquisa. 

O processo de espera pelas respostas dos docentes foi de sete a quinze dias. Os 

primeiros a responderem foram os professores da graduação em Engenharia Civil, que 

revelaram a alegria em contribuir com a nossa pesquisa e informaram seus telefones 

pessoais, pedindo que lhes ligássemos e marcássemos a entrevista. De posse dos 

telefones, entramos em contato e agendamos com esses professores o encontro para as 

entrevistas, que se deram no CTG, em horários e dias diferentes para cada participante. 

A próxima resposta foi a do professor do curso de Ciência Contábeis. Ele nos 

informou que estava em uma licença de noventa dias da universidade e encontrava-se 

em São Paulo. Informou-nos, contudo, que em duas semanas estaria um único dia em 

Recife e, como tinha interesse em participar da entrevista, agendou nosso encontro em 

sua sala no CCSA, onde de fato ocorreu a entrevista. 

O outro professor da graduação de Ciências Contábeis respondeu de maneira 

positiva a nossa solicitação, marcando o horário e o dia para que fôssemos encontrá-lo 

em sua sala, também localizada no CCSA. No dia da entrevista, ao chegarmos ao local 

do encontro, o professor estava em atendimento aos seus orientandos e ficamos 

aguardando cerca de quarenta minutos para iniciarmos a entrevista, a qual ocorreu de 

maneira breve e sem nenhuma dificuldade. 

As entrevistas com os dois professores do curso de Psicologia aconteceram em 

suas respectivas salas, localizadas no CFCH. Entretanto tivemos que esperar cerca de 

vinte dias, após o contato inicial, para realizar a entrevista com um dos professores 

participantes, pois ele estava participando de um congresso. Vale ressaltar que as 

entrevistas aconteceram em salas separadas e dias diferentes. 

O professor do curso de Pedagogia disponibilizou, no CE, uma sala de aula da 

disciplina que ministrava e agendou o encontro para o fim da aula. Tivemos um 

problema para localizar a sala, mas conseguimos chegar a tempo hábil e realizamos a 

entrevista. 

Por sua vez, o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo também 

demonstrou interesse em participar da pesquisa, disponibilizando uma sala localizada ao 

lado da secretaria do curso, no CAC. Entretanto, quando chegamos, no dia e horário 
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marcados para realizar a entrevista, tivemos dificuldade em localizar o professor, pois o 

ele não estava no local previamente combinado. Decidimos procurá-lo na secretaria do 

curso a fim de identificar a sala em que estava ministrando aula. Fomos atendidas por 

uma funcionária que nos indicou a sala, entretanto não o encontramos lá. Alguns 

estudantes que ainda estavam na sala de aula nos ajudaram a encontrá-lo e, finalmente, 

realizamos a entrevista. 

Infelizmente, não tivemos sucesso com o professor da graduação em Medicina, 

pois ele não respondeu ao nosso e-mail. Enviamos-lhe outro e esperamos por mais uma 

semana, mas não obtivemos resposta. Conseguimos o WhatsApp desse docente, por 

meio de um estudante de medicina. Enviamos-lhe uma mensagem pelo aplicativo, 

porém não houve retorno. O outro docente lembrando pelos alunos do curso de 

Medicina também não atendeu as nossas solicitações enviadas por e-mail e WhatsApp.  

Assim, decidimos continuar com a análise das entrevistas semiestruturadas dos 

nove professores que aceitaram participar da presente pesquisa. Todas, realizadas em 

locais que garantiam o silêncio e a privacidade dos participantes, foram gravadas com o 

auxílio do smartphone e transcritas posteriormente – até 72 horas após cada entrevista. 

 

3.6 Procedimento de análise dos dados 

 

O material coletado foi dividido em categorias com o intuito de facilitar a análise 

e interpretação dos dados da pesquisa. Primeiramente procedemos à análise das 

respostas aos questionários, baseando-nos na perspectiva de Análise de Conteúdo 

adotada por Bardin (2009), que a define como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. 

Tentamos apreender, nas respostas dos estudantes, questões relacionadas ao que 

consideravam um “bom professor” universitário. O primeiro procedimento foi a leitura 

flutuante, que permitiu o tratamento das informações e, posteriormente, o contato das 

pesquisadoras com as respostas, que foram categorizadas de acordo com conteúdo e 
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analisadas conforme a perspectiva do marco teórico utilizado para dar conta dos 

objetivos da presente pesquisa. 

 As entrevistas semiestruturadas foram transcritas e, posteriormente, analisadas a 

partir da perspectiva de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), conforme acima 

registramos. Esse tipo de análise apresenta três etapas fundamentais: a pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Assim, conduzimos nossa análise, iniciando-a, como recomenda Bardin (ibidem), pela 

fase organizativa, que envolve uma leitura flutuante. Em seguida, ainda orientadas por 

esse autor, adotamos a regra de exaustividade, representatividade e homogeneidade, e 

exclusividade na leitura dos dados das entrevistas a fim de construirmos as categorias e, 

a partir delas, desvendarmos o sentido implícito em cada conteúdo das falas dos 

sujeitos. 

Identificamos os conteúdos recorrentes e agrupamo-los nas categorias empíricas 

construídas, conforme registramos acima, a partir da análise e codificação dos dados. 

Segundo Bardin (2009, p. 145), “a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”.  

Desse modo, como a autora ensina, as categorias da presente pesquisa originaram-se a 

partir das falas dos participantes. 

Estruturamos, pois, nossa análise a partir dos três eixos seguintes:  

(1) O “bom professor” universitário a partir do olhar dos estudantes 

universitários. Sabemos que o olhar do outro legitima nossa identidade, por isso, 

a partir da indicação dos alunos, procuramos identificar esses professores. 

(2) Compreensões do “bom professor” universitário sobre a docência 

universitária. Procuramos, por meio dos depoimentos, discutir o que os 

professores entendem por docência universitária. Também tentamos resgatar 

quais os maiores desafios da docência universitária na opinião dos próprios 

protagonistas: os professores. 

(3) Aspectos individuais e contextuais do processo de construção da identidade 

profissional docente do “bom professor” universitário. Esses aspectos são 

relevantes para esta pesquisa pelo fato de que, a partir deles, pudemos identificar 
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o processo de construção da identidade profissional docente, as motivações que 

os levaram ao exercício da docência universitária bem como os elementos 

relacionados ao modo como eles se veem enquanto professores universitários e 

como eles veem a imagem que os estudantes têm deles (dos professores).  

 No próximo capítulo, apresentaremos, então, os resultados da análise dos 

questionários e das entrevistas semiestruturadas, buscando apreender o processo de 

construção da identidade profissional do “bom professor” universitário. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Compreendemos que a educação é uma intervenção na direção formativa do ser 

humano e, assim, envolve uma dimensão humana responsável por inserir as pessoas 

numa determinada sociedade, que é histórica e socialmente construída. Igualmente, as 

instituições educativas se configuram como importantes espaços na construção do 

humano em relação ao conhecimento científico, técnico e de si mesmo, e quanto à 

socialização e ao desenvolvimento cultural.  

Como nosso trabalho se propõe a estudar o docente universitário, discutiremos 

apenas o que diz respeito ao âmbito da instituição universitária e aos atores que dela 

participam. Consideramos a universidade uma instituição educativa que tem a docência, 

a pesquisa e a extensão como pilares do trabalho do professor. Compreendemos a 

complexidade que envolve as dimensões do trabalho docente e, por isso, demonstramos 

um interesse em contribuir com os estudos na área de formação de professores para o 

ensino superior. 

Desse modo, vemos o professor universitário como um ator educacional que, 

segundo Pimenta e Anastasiou (2014), sendo pesquisador e profissional dos diversos 

campos do conhecimento, acaba se tornando professor por razões e interesses variados. 

Na maioria dos casos, o professor universitário é um profissional da educação com 

características peculiares porque traz consigo uma vasta experiência profissional da área 

de formação inicial, seja ela de dentista, arquiteto, administrador, entre outras. 

Nosso trabalho se propõe olhar para a pessoa do professor que, geralmente, 

nunca teve a oportunidade de refletir sobre o que significa tornar-se docente 

universitário. Estudos indicam que a docência universitária não se constitui como a 

primeira opção quando se trata da atuação profissional. Também apontam a falta de uma 

legislação que legitime os saberes pedagógicos do professor da educação superior, o que 

sinaliza uma falta de interesse do Estado e das políticas públicas em reconhecer a 

complexidade e as especificidades da docência (PIMENTA & ANASTASIOU, 2014; 

CUNHA, 2010 ).  

Assim, nossa curiosidade epistêmica envolve o interesse em discutir como 

professor/pesquisador na universidade se reconhece enquanto profissional e quais os 

elementos contextuais e individuais que participam do processo de construção da 
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identidade profissional do docente universitário, especificamente daquele docente 

considerado “bom professor” pelos estudantes universitários que participaram da 

pesquisa.  

Julgamos importante que o professor universitário se reconheça no exercício da 

docência, pois, segundo Dubar (1997), a identidade para si é forjada pelo sentimento de 

pertença do profissional ao seu ambiente de trabalho como também pela relação entre os 

saberes profissionais e teóricos, ou seja, pela formação para exercer uma profissão. 

Como o próprio autor compreende, uma unidade complexa de aprendizagens permite 

tecer uma identidade profissional que consolida um sentimento de identificação e 

pertença ao trabalho.  

Entendemos a construção da identidade profissional docente como processual e 

dinâmica, ou seja, vem desde a formação inicial até atuação profissional. Assim, a 

identidade profissional docente é sempre elaborada e reelaborada pelas situações do 

cotidiano da profissão e pelas relações interpessoais estabelecidas (DUBAR, 1997).  

A partir, então, dessa compreensão foi concebido nosso objeto de estudo: 

“Processo de construção da identidade profissional do „bom professor‟ universitário”. 

Identificamos esse objeto na complexidade e nas dimensões da docência na 

universidade, onde os atores educacionais assumem um espaço de destaque no 

entendimento da construção da identidade do docente universitário. Assim, pretendemos 

encontrar os caminhos que permitirão compreender quais são os elementos individuais e 

contextuais que contribuem para o processo de construção identitária do “bom 

professor” universitário. 

Para apreendermos nosso objeto em estudo, aplicamos questionários aos 

estudantes universitários da Universidade Federal de Pernambuco a fim de 

identificarmos o “bom professor” universitário. Julgamos importante a participação 

desses sujeitos por entendermos, conforme defendem Pimenta e Anastasiou (2014), que, 

assim, estaríamos valorizando a contribuição do discente no processo de 

desenvolvimento profissional do professor. Para essas autoras, o feedback dos 

estudantes constitui uma referência tanto para analisar a instituição como para 

compreender melhor o trabalho docente. Assim, a partir das respostas dadas por esses 

sujeitos, realizamos o contato com os “bons professores” universitários, que foram 

submetidos à entrevista semiestruturada.  
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Neste capítulo, iniciaremos a sistematização da análise e a interpretação dos 

dados da pesquisa, fundamentada, conforme já sinalizamos no capítulo anterior, na 

Análise de Conteúdo de Bardin (2009), realizada de maneira predominantemente 

qualitativa. Lembramos que nossa questão norteadora é a seguinte: Que elementos 

contribuem para o processo de construção da identidade profissional docente do “bom 

professor” universitário? 

Para responder essa questão, estruturamos o capítulo em três eixos formados a 

partir das categorias de análise: (1) o “bom professor” universitário a partir do olhar 

dos estudantes universitários; (2) compreensões do “bom professor” universitário 

sobre a docência universitária; (3) aspectos individuais e contextuais do processo de 

construção da identidade profissional docente do “bom professor” universitário. 

 

4.1 O “bom professor” universitário a partir do olhar dos estudantes 

universitários 

 

Saunsulieu (1985) acredita que a identidade é construída no trabalho e nas 

relações interpessoais estabelecidas. Assim, inferimos que a identidade é produto 

socialmente construído. E o ambiente de trabalho, por sua vez, é um importante meio de 

aprendizagem da cultura em que o indivíduo está inserido. Para o autor, essa 

aprendizagem é fruto de sucessivas diferenciações e identificações que o sujeito vai 

adquirindo de sua própria representação identitária. 

Assim, acreditamos que a relação professor/estudante pode constituir-se em uma 

aliada para que o professor reflita sobre si e sobre o seu papel no trabalho. É nesse 

movimento dinâmico que o “bom professor” universitário constrói sua identidade 

biográfica (pessoal) e coletiva, fruto da interação com outros profissionais, estudantes e 

a universidade.  

Pensando nisso, decidimos conhecer o “bom professor” universitário por meio 

da indicação dos estudantes, pois acreditamos que a relação pedagógica que envolve os 

pares traz importantes contribuições para nosso estudo. Segundo Cunha (2012), 

estudantes e professores criam expectativas com relação às estratégias pedagógicas as 

quais envolvem avaliação, didática, conteúdos, aceitação do professor pela turma e vice-

versa, aprendizagem significativa, bom relacionamento interpessoal, entre outros. Dessa 
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forma, buscamos identificar, nas respostas dos alunos aos questionários, se alguns 

desses elementos trazidos acima estão presentes e de que forma são representados na 

compreensão dos estudantes sobre o “bom professor” universitário. 

Não pretendemos, com este estudo, fazer qualquer generalização sobre o “bom 

professor” universitário, porque entendemos que a nossa amostra é situada e pertence a 

um determinado um tempo e espaço, inserido em um dado contexto histórico e social. 

Todavia, gostaríamos de destacar algumas considerações trazidas pelas respostas dos 

questionários respondidos pelos estudantes. 

Após reflexões iniciais, passaremos a discutir e analisar essa categoria formada a 

partir da aplicação dos questionários entregues aos estudantes dos cursos de Pedagogia, 

Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, Engenharia Civil e Medicina 

da Universidade Federal de Pernambuco.  

A investigação foi iniciada pela pergunta “Você considera um „bom professor‟ 

universitário àquele que...”. Em seguida, perguntamos-lhes: “Você encontra as 

características acima nos professores com os quais estudou nesta universidade?”. Caso a 

resposta fosse afirmativa, pedimos-lhes que dissessem o nome dele. 

Ao elaboramos a primeira pergunta, tivemos a intenção de conhecer o olhar dos 

estudantes sobre o “bom professor” universitário. E com segunda questão queríamos 

chegar ao “bom professor” universitário, a fim de com ele realizar a entrevista 

semiestruturada. 

Após submetermos a categoria o “bom professor” universitário a partir do olhar 

dos estudantes universitários à análise temática, identificamos as seguintes 

subcategorias: negocia processos avaliativos; apresenta experiências práticas do 

cotidiano da profissão; tem uma boa didática; procura manter um bom relacionamento 

com os estudantes. 

Não iremos analisar o “bom professor” universitário a partir de uma lista de 

características, mas compreendemos que o “bom professor” universitário é uma pessoa 

que se destaca pelas qualidades pessoais e profissionais. Entretanto, a pesquisa de Gisi e 

Ens (2008) revelou que não se pode considerar uma única definição acerca do “bom 

professor”. Assim, verificamos que os participantes da nossa pesquisa revelaram possuir 

inúmeras expectativas em torno do “bom professor” universitário. 
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Portanto, nosso objetivo foi apenas identificar os possíveis “bons professores” 

universitários para conhecê-los. Entretanto, os questionários trouxeram importantes 

dados, que serão apresentados na discussão a seguir. 

 

4.1.1 Negocia processos avaliativos  

 Uma das responsabilidades do trabalho docente é construir um contexto 

avaliativo em que, previamente, por meio do planejamento, ele possa traçar os objetivos 

que pretende atingir com sua turma. Para tanto, esse preparo que antecede a aula, inclui 

a escolha dos conteúdos e teorias que nortearão a disciplina, as atividades 

complementares, provas, seminários, entre outras estratégias avaliativas. Hoffaman 

(2007) também lembra que o educador deve considerar, ao avaliar, questões que 

envolvam participação, responsabilidade, compromisso e interesse do discente em 

aprender. 

Logo, ao realizar o planejamento, o professor se utiliza, de um lado, dos 

conhecimentos do processo didático-pedagógico e das metodologias específicas e, de 

outro, da sua própria experiência prática. Importa considerar que esses planos estejam 

continuamente ligados à prática, de modo que sempre sejam revistos, refeitos e, se 

possível, socializados com os estudantes (ROCHA, 2014). 

Nesse sentido, consideramos um desafio, para o trabalho do professor, traçar 

estratégias pedagógicas que estejam articuladas de forma a contemplar a individualidade 

de cada estudante e considerar as trajetórias particulares na construção do conhecimento 

de cada educando. Outro desafio do trabalho docente é envolver os estudantes nas 

atividades de aprendizagem e despertar neles o interesse, alcançando os resultados 

pretendidos com o planejamento previamente realizado. 

Não podemos negar que a avaliação é um grande “tabu” na relação entre 

professores e estudantes. Para o docente fica a responsabilidade de atribuir um resultado 

ao desempenho do aluno, e a maioria das instituições exige uma nota, ou conceito, que 

serve de registro como critério de aprovação ou reprovação na disciplina. Por sua vez, 

os estudantes, por dependerem da nota para a aprovação e conclusão de seus estudos, 

criam esperanças sobre as estratégias avaliativas que serão utilizadas pelos docentes. 
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Assim, as respostas dos participantes da pesquisa trouxeram indicativos que nos 

levam a acreditar que existe uma expectativa de que o “bom professor” universitário 

busque um olhar valorativo e investigador sobre as diferentes formas de ser e de pensar 

dos estudantes, a fim de gerar cooperação e troca na produção do conhecimento 

estudado. 

Assim, podemos considerar que o “bom professor” universitário, a partir do 

olhar dos estudantes, é aquele que transforma a avaliação da aprendizagem num 

momento coletivo, quando estudantes e professores conseguem articular juntos, 

desconstruindo práticas que impeçam um efetivo aprendizado dos assuntos. Nesse caso, 

o docente desempenha um importante papel na regulação da aprendizagem, e os 

estudantes esperam que ele se comporte como uma espécie de parceiro, otimizando sua 

aprendizagem. 

Diante disso, podemos considerar que os estudantes, que representam nossa 

amostra, esperam que o “bom professor” universitário realize o que Hoffman (2007) 

chama de avaliação formativa, ou seja, aquela fundamentada nos processos de 

aprendizagem significativos, que considera os conhecimentos práticos da profissão em 

formação e seus aspectos cognitivos, afetivos e relacionais. 

Este trabalho não se propõe a estudar as estratégias avaliativas utilizadas pelos 

docentes universitários, mas pretendemos compreender elementos contextuais e 

individuais que contribuem para o processo de construção da identidade profissional do 

“bom professor” universitário. 

Nesse sentido, como foi anunciado anteriormente, decidimos encontrar o “bom 

professor” universitário a partir da indicação dos estudantes universitários. Assim, as 

repostas dos participantes revelaram que o “bom professor” universitário é aquele que 

negocia processos avaliativos, procurando ser justo e considerando a aprendizagem 

como um processo. 

Percebemos, nas respostas dos estudantes universitários, que a avaliação é o 

momento importante para o feedback do professor com relação ao processo de 

aprendizagem do aluno. Os estudantes universitários que participaram da pesquisa 

esperam do “bom professor” universitário atenção na correção dos trabalhos e um 

retorno do desempenho atingido pelo conteúdo trabalhado em sala de aula. 
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Gosto dos professores que avaliam os trabalhos e dão retorno com 

críticas, sugestões e elogios e que dão oportunidade de mostrar o que 

aprendemos. (E24 – Arquitetura). 
 

Zabalza (2004) valoriza o feedback nos processos de aprendizagem, pois 

acredita que ele exerce um importante papel como reforço cognitivo e emocional, 

contribuindo para a aprendizagem significativa. Assim, em relação às questões 

cognitivas, esse retorno auxilia o estudante na indicação do melhor caminho a ser 

seguido para o aprendizado do que está sendo estudado. E quanto às questões 

emocionais, o feedback evidencia os erros, possibilitando corrigi-los. É nesse momento 

que o professor pode incentivar e apoiar o estudante, sendo um mediador processo de 

construção do conhecimento. 

Os estudantes universitários que participaram da nossa amostra também esperam 

que os docentes realizem avaliações justas e estabeleçam critérios avaliativos 

previamente discutidos, ou seja, que fujam aos padrões arbitrários e punitivos da 

avaliação tradicional. Assim, a relação em sala de aula tornar-se-á uma parceria em 

favor da aprendizagem significativa, buscando a atuação diferenciada no mercado de 

trabalho dos futuros profissionais em processo de formação. Ilustraremos, a seguir, essa 

discussão a partir dos extratos de fala dos estudantes universitários. 

Aquele que faça avaliações que consigam captar o que o aluno 

assimilou durante as aulas e que sirvam não só para sua vida 

acadêmica mas para o futuro profissional. (E25 arquitetura). 

Que consiga manter o mínimo de ordem na sala, para que o ambiente 

seja propício ao processo de produção e difusão do conhecimento e 

que principalmente elabore avaliações justas. (E18 – medicina) 
 

Observamos que os estudantes universitários encaram a avaliação como um 

aspecto importante da relação pedagógica entre professor e estudante, pois esperam 

comprometimento e responsabilidade por parte do “bom professor” universitário com a 

aprendizagem. Dessa forma, o compromisso que o professor possui com a universidade 

e como ele encara a docência universitária são fatores que podem influenciar no 

momento da avaliação, já que cada docente assume uma visão diferenciada do que é o 

processo avaliativo e como ele deverá ser realizado. 

Assim, a maneira como cada professor realiza a avaliação pode estar relacionada 

não só ao modo como ele entende, intuitiva e cientificamente, a avaliação da 
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aprendizagem como também ao ambiente de trabalho, às instituições e aos colegas, que 

exercem algum tipo de interferência no vir a ser professor e, por sua vez, em todos os 

elementos que constituem o seu trabalho (PIMENTA & ANASTASIOU, 2014) 

Nessa perspectiva, a identidade do professor, que está em constante 

transformação, vai-se constituindo a partir da influência das práticas de outros 

profissionais, nas rotinas, nos valores institucionais que são importantes elementos 

identitários (NÓVOA, 2009).  

Desse modo, a identidade do “bom professor” universitário vai sendo construída 

a partir do olhar do outro, nesse caso dos estudantes, na medida em que as expectativas 

acerca do trabalho docente vão se configurando no imaginário desses discentes 

universitários. O fato de o “bom professor” universitário ter sido lembrado pelos 

estudantes como aquele que negocia processos avaliativos aguça ainda mais nossa 

curiosidade para compreendermos se esse professor também entende a avaliação como 

um momento importante no exercício da docência universitária. 

 A seguir, apresentaremos uma discussão a partir da segunda subcategoria: 

apresenta experiências práticas do cotidiano da profissão. 

 

4.1.2 Apresenta experiências práticas do cotidiano da profissão 

 

A formação de futuros profissionais se configura como um dos objetivos do 

ensino universitário. Esse espaço é destinado ao estudo teórico e científico das 

profissões bem como à compreensão do papel social de cada uma delas. Espera-se que o 

novo profissional devolva à sociedade todos os anos de estudo por meio de sua atuação 

no mercado de trabalho.  

Dessa maneira, presume-se que a elaboração dos saberes disciplinares e 

curriculares mobilizados pelos docentes contribua significativamente para a formação 

dos estudantes. Isso corresponde, concomitantemente, aos saberes relativos aos diversos 

campos do conhecimento e ao saber curricular referente aos conteúdos, métodos e 

objetivos que os professores devem aplicar em sala de aula como parte do processo 

educativo (TARDIF, 2014). 
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Entretanto, quando perguntamos aos estudantes o que eles consideram ser um 

“bom professor” universitário, obtivemos como respostas que eles esperam desse 

professor que ele apresente experiências práticas do cotidiano da profissão. 

Para elucidar essa discussão, apresentaremos recortes de respostas dos 

estudantes aos questionários acerca do que eles consideram ser “bom professor” 

universitário:  

Fala com clareza, ensina de forma dinâmica, relacionando o conteúdo 

com a prática. (E26 – Ciências Contábeis). 

Além de ensinar o necessário para a formação profissional do aluno, 

também mostra em sala de aula aplicações no dia a dia. (E14 – 

Engenharia Civil). 

Articulem o conhecimento com a prática. (E9 – Psicologia). 

 

Observamos que, para esses estudantes, o “bom professor” universitário se 

preocupa em trazer sentidos e significados ao que se aprende e também aproximar o 

conhecimento cientifico da realidade da profissão em formação. Malglaive (2003) 

reconhece importância de integrar os saberes teóricos e práticos no processo de 

formação profissional, mas afirma que, sobre os saberes profissionais, o conhecimento 

teórico é algo definido pelos estudos e diversos conceitos existentes, mas o saber 

prático, aquele oriundo da ação do profissional no ambiente de trabalho, é algo difícil de 

ser apreendido, pois não existem livros sobre os saberes da ação.  

Entretanto, mesmo que houvesse manuais sobre esses saberes, esse autor 

entende que “não se pode saber podar rosas e roseiras apenas comprando um livro que 

ensine a podar roseiras. É preciso a experiência pessoal...” (MALGLAIVE, 2003, p. 56). 

Esse exemplo considera a ação como importante aliada na aprendizagem de algo, ou 

seja, segundo esse autor, é “fazendo que se aprende.”  

Pensando nisso, os dados coletados pela presente pesquisa apontam a 

necessidade de o professor universitário contribuir para a formação dos estudantes por 

meio de exemplos vivenciados no mundo do trabalho, como o dos médicos, dos 

engenheiros, dos psicólogos, por exemplo. Parece que, dessa maneira, existe um 

interesse maior por parte dos alunos para aprender e desmitificar os saberes práticos da 

profissão em formação. 
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Essa reflexão nos remete a Tardif (2014) para quem o professor ideal é aquele 

que consegue articular o conhecimento de sua área, o programa das disciplinas, à 

formação didático-pedagógica para se tornar professor e desenvolver um saber prático 

originário da experiência como docente. 

Assim, a pesquisa de Tardif (2014) indicou que os professores valorizam o que é 

aprendido na prática profissional, ou seja, o ambiente de trabalho, para o professor, é 

um forte aliado na construção da sua identidade profissional. Podemos considerar que se 

aprende a ser professor, exercendo-se a profissão no cotidiano de sala de aula, no 

contato com todos os atores educacionais e no reconhecimento de si enquanto ator 

capaz de construir e reconstruir sua prática docente.  

Vale ressaltar aqui um dado interessante revelado por nossa pesquisa e que 

complementa a ideia trazida por Tardif (2014). Nossa amostra indicou que não somente 

os professores valorizam os saberes advindos da experiência como também os 

estudantes universitários. Para estes últimos, é importante que o professor construa os 

saberes docentes exercendo a profissão de professor.  

Outro dado evidenciado pelo presente estudo diz respeito ao professor 

universitário que consegue explanar em sala de aula as suas próprias vivências 

adquiridas no mercado de trabalho para os estudantes em formação.  Os participantes 

consideram positiva essa maneira de ministrar as aulas, pois traz significado a 

aprendizagem deles, na medida em que elucida e exemplifica momentos práticos da 

profissão em formação. 

Observamos que os participantes consideram que o professor universitário com 

formação de engenheiro civil, por exemplo, possua experiência nessa área e traga a 

realidade do cotidiano do trabalho para a sala de aula. Assim, os estudantes 

universitários demonstraram curiosidade e interesse em aprender o cotidiano da 

profissão em formação. 

E-14 (Ciências Contábeis), E-26 (Engenharia Civil) e E-9 (Psicologia) acreditam 

que o “bom professor” universitário busca uma aproximação com o conteúdo teórico e a 

realidade prática adquirida no mercado de trabalho. Desse modo, notamos uma 

relevante preocupação e curiosidade, por parte dos estudantes, em conhecer o processo 
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da rotina do mundo do trabalho, de tal forma que o conhecimento produzido na 

universidade se torne mais significativo. 

Como a presente pesquisa direciona o olhar mais especificamente para o docente 

universitário e suas especificidades, podemos apreender, a partir da análise dos dados 

coletados, que há uma valorização dos saberes práticos da profissão em formação por 

parte tanto dos estudantes quanto dos professores universitários. 

Dessa forma, o “bom professor” universitário, a partir do olhar dos estudantes, 

está ou já esteve de alguma maneira no mercado de trabalho e não descarta os 

conhecimentos adquiridos na profissão – de médico, engenheiro, psicólogo, por 

exemplo – e alia-os aos conhecimentos teóricos. Em outras palavras, de acordo com os 

estudantes, o “bom professor” universitário utiliza as situações reais do trabalho para 

mostrar como acontece na prática, tentando problematizar o conteúdo ministrado a 

partir de contextos reais da profissão. Dessa maneira, conforme declararam os 

estudantes que participaram da pesquisa, poderá trazer sentido e significado para sua 

aprendizagem.  

Acreditamos, então, que os saberes práticos da profissão em formação, 

indicados pelos estudantes, podem ser um dos elementos contextuais para se pensar o 

“processo de construção da identidade profissional do „bom professor‟ universitário”, 

pois são forjados a partir da vivência profissional dos professores e nas relações, em 

sala de aula, com os estudantes; na universidade, com os outros docentes; e no ambiente 

de trabalho, com os colegas de profissão. 

Dessa maneira, a construção dos saberes práticos da profissão em formação 

caracteriza-se pela relação que o docente universitário estabelece entre os saberes 

adquiridos no mercado de trabalho e os conhecimentos teóricos e científicos 

mobilizados pela universidade. 

Os saberes práticos da profissão em formação apresentam uma similaridade 

com os saberes experienciais (TARDIF, 2014). Na verdade, um complementa o outro, 

na medida em que ambos se constituem como um saber prático, plural, heterogêneo, 

complexo e temporal. 

Por sua vez, o conhecimento prático está associado às experiências do professor 

adquiridas tanto no contexto educacional, ou seja, na maneira como o professor 
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apresenta uma solução para determinada situação pedagógica, bem como no “jogo de 

cintura” para lidar com eventuais problemas – de ordem cognitiva, pessoal, referentes à 

aprendizagem ou a possíveis dúvidas que os estudantes apresentem. Esses 

conhecimentos práticos também se referem aos saberes mobilizados no mercado de 

trabalho e utilizados como exemplos em sala de aula visando a uma aprendizagem 

significativa dos estudantes universitários. 

Os saberes práticos da profissão em formação e os saberes experienciais são 

interativos e envolvem uma dimensão afetiva. Tal afetividade pode estar associada às 

identificações positivas ou negativas das experiências vivenciadas na formação inicial 

de cada professor universitário. Também estão associados às expectativas construídas 

para o exercício da docência universitária (o que foi alcançado, o que deixou de ser 

atingido, ou que pode ter mudado). Os relacionamentos interpessoais são construídos 

com os atores educacionais tanto no contexto universitário como no contexto do mundo 

do trabalho, com os outros profissionais de sua formação (médicos, professores, 

psicólogos, contadores). 

Ainda sobre os saberes práticos da profissão em formação e os saberes 

experienciais, podemos identificá-los como plurais e heterogêneos, pois mobilizam 

conhecimentos e formas de saber-fazer diferentes. Esses conhecimentos, por sua vez, 

não são unificados, mas construídos em diversos contextos, sob diversos olhares e em 

momentos diferentes da prática profissional de cada docente universitário, tanto no 

ambiente universitário como no mercado de trabalho. Assim, consideramos as histórias 

de vida, a carreira, a experiência de trabalho – tanto na formação inicial (arquiteto, 

psicólogo, engenheiro) como na inserção na docência universitária – e a apropriação dos 

conhecimentos específicos didático-pedagógicos. 

Por conseguinte, os saberes práticos da profissão em formação e os saberes 

experienciais também são complexos, pois correspondem aos hábitos, às regras 

definidas por cada profissional que vão construindo e reconstruindo a partir das 

situações de trabalho. Tais saberes são marcados pela complexidade porque valorizam o 

caráter humano e pessoal do professor. Acreditamos que a história de vida de cada 

professor vai se incorporando à própria prática docente que, por sua vez, permite 

reconfigurar a identidade profissional do professor universitário. Por isso, a identidade 

profissional é dinâmica e está sempre em construção, pois o docente vai aprendendo e 
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reaprendendo nas situações da própria socialização profissional (tanto no contexto do 

mercado de trabalho quanto no contexto educacional). 

Entretanto, os saberes práticos da profissão em formação apresentam uma 

especificidade, pois caracterizam em especial o professor universitário. Os estudantes 

universitários que participaram da nossa pesquisa consideram a universidade como um 

ambiente reconhecido pela formação de novos profissionais. Assim, os estudantes 

identificam o “bom professor” universitário como aquele docente que trabalha teoria e 

prática de forma integrada, ou seja, exemplifica a teoria a partir das experiências reais 

que foram vivenciadas no mercado de trabalho.  

Sobre as concepções práticas da formação e os saberes profissionais é 

importante ressaltar que “a formação válida é aquela que desenvolve saberes práticos, 

úteis para o trabalho e adquiridos diretamente pelo seu exercício” (DUBAR, 2003, p. 

49). Ou seja, conhecimentos capazes de modificar e interferir na realidade do trabalho e 

que possam ser aplicados, visando contribuir para uma melhora significativa da 

profissão. 

Dubar (2003) defende a ligação entre os saberes teóricos e práticos, a fim de 

construir conhecimento que parta diretamente do mundo vivido do trabalho. Assim, os 

saberes práticos adquiridos pelo professor universitário, no mercado de trabalho e essas 

experiências, quando compartilhadas em sala de aula, assumem um valor significativo 

para a aprendizagem. 

Já quando nos referimos aos saberes teóricos, entendemos que “são um elemento 

essencial de apresentação de si próprio e de valorização de uma identidade que não se 

define a partir do trabalho” (DUBAR, 2003, p. 50). Para o autor, a formação deve estar 

aliada à teoria e à prática a fim de aplicar as contribuições trazidas pela teoria na busca 

de resoluções práticas para os eventuais problemas que cada profissão. 

Assim, é no exercício do trabalho que as formas identitárias são construídas e 

reconstruídas, porque, nas sociedades salariais, os sujeitos se identificam e são 

reconhecidos pelas profissões que exercem, na medida em que a atividade profissional 

que desempenhamos possui um importante poder simbólico, capaz de caracterizar e 

definir cada indivíduo no imaginário social. Assim, também é na apropriação e no 

exercício de sua função que o trabalhador atribui um “sentido”, ou seja, um significado 



91 
 

 
 

subjetivo e uma direção objetiva a fim de se tornarem indivíduos autônomos em busca 

de sua cidadania (DUBAR, 2003). 

Feitas essas reflexões acerca dos saberes práticos da profissão em formação 

como um elemento constituinte da identidade do “bom professor” universitário, 

passaremos a discorrer sobre a terceira subcategoria, tem uma boa didática, construída a 

partir das respostas dos estudantes universitários aos questionários. 

 

4.1.3 Desenvolve boa didática 

  

O olhar que o estudante possui sobre o “bom professor” universitário é 

“resultado da apropriação que ele faz da prática docente e dos saberes histórico-sociais” 

(CUNHA, 2013, p.59). Compreendemos que os sujeitos que participaram da pesquisa 

pertencem a um dado contexto histórico, social e temporal. Quando perguntamos aos 

estudantes o “bom professor” universitário é aquele que... ? Obtivemos diferentes 

pontos de vista por parte dos participantes.  

Portanto, ao analisarmos essas respostas, consideramos que os sujeitos elaboram 

diferentes olhares sobre o “bom professor” universitário. Isso acontece devido à 

diferenciação dos interesses, valores, crenças, vivências que os estudantes possuem. 

Então, será partindo da apropriação desse pensamento, que discutiremos os dados a 

seguir. 

Os dados trazidos pela nossa amostra revelaram que os estudantes universitários 

consideram positiva uma postura solícita dos professores. Também identificam o “bom 

professor” universitário como aquele que ministra os conteúdos de forma acessível e 

não despreza os saberes dos estudantes, bem como aquele que não ensina com 

autoritarismo, mas demostra apropriação do conteúdo, instigando o estudante a pensar 

inclusive sobre os próprios limites e a melhor maneira de aplicar os conhecimentos 

adquiridos em sua futura profissão. 

Corroborando esses dados, o estudo de Cunha (2013) revelou que a relação entre 

o professor é o aluno é permeada pelo conteúdo de ensino, ou seja, os estudantes 

valorizam a maneira como o professor se relaciona com sua área de conhecimento e a 

forma como esse conteúdo é transmitido em sala de aula. 
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 Da mesma maneira, nossa pesquisa dialoga com as contribuições trazidas por 

Cunha (2013), pois verificamos que o “bom professor” universitário é reconhecido 

pelos estudantes a partir da relação didática. Parece que as atividades de ensino formam 

um elo entre o professor e o estudante. Quando nos referimos a esse “elo”, queremos 

evidenciar que a educação é responsabilidade dos atores educacionais, para os quais os 

conteúdos, aprendizagem, metodologia de ensino, avaliação são elementos-chave 

referentes às atribuições do processo educativo. 

Cunha (2013) afirma que os alunos consideram “bom professor” aquele que tem 

o domínio do conteúdo e se preocupa em ministrar a aula de maneira que facilite a 

compreensão do aluno. Pudemos comprovar esse dado com a nossa amostra, como 

poderemos observar nos extratos das repostas aos questionários, que revelaram algumas 

expectativas dos estudantes e o olhar que eles possuem acerca do “bom professor” 

universitário. 

Auxilia na construção de pensamentos dos estudantes, trazendo para 

sala de aula reflexões interessantes e pertinentes à cadeira. (E6 – 

Psicologia). 

Fomenta curiosidade epistêmica do estudante, incentivando o seu 

pensamento indócil e crítico sobre os conhecimentos circulantes e 

produzidos na academia. (E10 – Psicologia). 

Domina o conteúdo, independente de qualificação, sabendo passar 

para os alunos de forma simples de entender. (E27 – Ciências 

Contábeis). 

Saber transmitir aquilo que sabe, pois muitas vezes o professor é 

bastante inteligente, mas não consegue passar isso para os alunos, 

prejudicando o aprendizado. (E21 – Arquitetura). 
 

Zabalza (2004) afirma que o bom docente busca vincular suas habilidades de 

comunicação para explicar os conteúdos em busca da aprendizagem dos estudantes. 

Sabemos que o processo de aprendizagem é complexo e, por isso, requer uma discussão 

acadêmica bem consistente. Entretanto, não será objetivo deste estudo discutir os 

conceitos e modos de aprendizagem. Iremos mostrar, apenas, o olhar dos estudantes 

sobre o “bom professor” universitário. 

Os estudantes universitários valorizam a importância de o professor universitário 

manter um bom domínio do assunto abordado em sala de aula além da preocupação em 

facilitar o acesso para a aprendizagem dos assuntos trabalhados. Diante disso, 

percebemos que os estudantes que participaram da pesquisa esperam dedicação e ajuda 
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do “bom professor” universitário, que vão além das paredes da sala de aula, buscando 

uma relação educacional mais estreita para que, dessa forma, haja ensinamentos e 

conselhos sobre o curso em formação e o mercado de trabalho. Nesse sentido, o “bom 

professor” universitário, para os estudantes, busca inovação e sempre se dispõe em 

contribuir com a formação integral dos estudantes. 

As respostas dos estudantes às questões do questionário indicam que as 

expectativas deles em relação ao “bom professor” universitário, conforme diz Dubar 

(1997), estão relacionadas aos conceitos que não podem ser entendidos separadamente 

de identidade para si e identidade para o outro. Isso porque “eu só sei quem eu sou 

através do olhar do outro” (DUBAR, 1997, p.104) e é nesse reconhecimento que o 

“bom professor” universitário poderá forjar uma identidade para si.  

Por outro lado, o professor pode negar ou aceitar as identificações que recebe 

dos estudantes, pois a identidade nunca é dada, ela pode ser construída e reconstruída ao 

longo da história e das transformações (social, cultural, pessoal, entre outras) que, de 

certa forma, acabam exercendo influência na atuação profissional (DUBAR, 1997). 

É, pois, na compreensão de que ser “bom professor” universitário é uma ideia 

única e dinâmica, modificada pelos estudantes de acordo com as necessidades, o tempo 

e o espaço, que o nosso estudo vai se delineando. Assim, destacamos que o “bom 

professor” universitário retratado aqui pertence a um momento situado histórica e 

socialmente.  

Dessa forma, como contribuição, o presente estudo indica que os critérios 

segundo os quais se é “bom professor” universitário revelam uma expectativa por parte 

dos discentes em encontrar professores que se preocupem com a formação integral. 

Nem sempre a identidade para mim coincidirá com a minha identidade para o 

outro. Entretanto, identificamos que os estudantes universitários acreditam que 

apresentar uma boa didática é um indicativo para conhecer-se o “bom professor” 

universitário. Assim, o apresentar uma boa didática foi revelado por nossa pesquisa 

como um elemento contextual do “processo de construção da identidade profissional do 

„bom professor‟ universitário”, pois é adquirido pelos professores no exercício da 

profissão docente e na formação didático-pedagógico; nas relações que estabelecem 

com os alunos e com o conhecimento; nas situações corriqueiras do exercício da 
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docência que exigem do professor planejamento e habilidade para adequar as situações 

inusitadas no cotidiano da sala de aula. 

Compreendida a subcategoria acima apresentada, passaremos a tratar de outra: 

procura manter um bom relacionamento com os estudantes.  

 

4.1.4 Mantém um bom relacionamento com os estudantes 

 

Conforme já registramos, entendemos a identidade como mutável e inacabada, 

em contínuo processo de elaboração e reelaboração. Para Dubar (1997), a construção da 

identidade passa, também, pelas representações cognitivas e afetivas despertadas na 

convivência com o outro. Essa construção decorre das representações individuais e 

subjetivas dos indivíduos.  

Os estudantes que participaram da nossa amostra apontaram reflexões próprias 

acerca do olhar sobre o “bom professor” universitário. Percebemos que essas 

concepções foram construídas a partir do convívio em sala de aula. Realçamos, então, 

que a opinião dos estudantes é carregada de subjetividade e marcada pela representação 

que eles constroem mediante experiências que, também, são singulares e situadas em 

um tempo, espaço e contexto. 

 A partir desta subcategoria, pretendemos discutir sobre a importância dada pelos 

alunos ao professor universitário que mantém relacionamento amigável e acessível com 

os discentes, o que põe em foco a dimensão afetiva como um fator relevante e 

diferencial do “bom professor” universitário. 

A sala de aula configura-se como um espaço de desenvolvimento socioafetivo, 

pois é por meio das relações estabelecidas entre professores e estudantes que o processo 

de ensino e aprendizagem vai-se desenvolvendo. Nesse sentido, posturas, olhares, tom 

de voz, formas de acolhimento, instruções, ações, podem ser considerados como 

aspectos relevantes na relação afetiva em sala de aula (LEITE, 2006). Corroborando 

esse pensamento, Röhr (2006) afirma que a tarefa educacional não está associada 

apenas à construção dos conhecimentos didáticos, pois se constitui como um processo 

muito mais amplo associado também às ações dos professores, à afetividade, às 

posturas, convicções, entre outros. 
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Os dados analisados apontam que os estudantes esperam conviver, na 

universidade, com professores mais acessíveis e amigáveis que possam ser cúmplices 

do processo de ensino e aprendizagem. Assim, espera-se do “bom professor” 

universitário que ele esteja disponível para eventuais dúvidas dos discentes, mostrem-se 

sensíveis às dificuldades e busquem diferentes estratégias didáticas para ajudá-los. 

Podemos constatar essas expectativas nos seguintes recortes das respostas dos 

estudantes às perguntas do questionário: 

Que sejam acessíveis e se disponham a tirar dúvidas para o 

crescimento profissional. Muitos professores se colocam em um local 

inatingível e chegam a humilhar os alunos que não conseguiam atingir 

o objetivo da disciplina. (E25 arquitetura) 

Ter uma boa relação com o aluno, onde escuta-o... que seja um 

professor exigente, mas que dê aos alunos todos os artifícios para que 

seja cobrado. (E5 pedagogia) 

 

Tassoni (2006) compreende que os docentes preocupados em conhecer 

verdadeiramente seus alunos e estabelecer vínculos duradouros que vão além dos muros 

da sala de aula, construindo condições favoráveis para o cultivo de relacionamentos 

mais consistentes, despertam em seus alunos o interesse por aprender, tornando 

significativo esse processo. Desse modo, consideramos que a relação com os conteúdos 

e o aprendizado é um momento de troca, e o professor, por sua vez, não é o único 

detentor do conhecimento, mas o mediador desse processo.  

Outro aspecto revelado por nossa pesquisa é que o “bom professor” 

universitário, a partir do olhar dos estudantes, é considerado exigente. Essa exigência, 

contudo, está associada aqui a um caráter ético da profissão docente, que envolve o 

cumprimento de suas atividades e considera a dimensão humana do estudante em 

formação. Rios (2011) chama atenção para a ética como dimensão da docência, pois 

acredita que as exigências para um trabalho docente de boa qualidade precisam atender 

a alguns requisitos que a cada dia vão se configurando. 

Tais exigências estão associadas não somente ao fato de o professor dominar os 

conteúdos e os conhecimentos de sua área de estudo como também, conforme coloca 

Rios (2011), à necessidade de conhecer os estudantes e a si mesmo, ou seja, sua 

identidade profissional docente, a sociedade em que está inserido e refletir criticamente 

sobre ela; conhecer o processo de ensino e aprendizagem (aspectos cognitivos, 
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psicológicos, sociológicos, culturais, sociais). Além disso, a dimensão ética do professor 

implica reconhecer a importância da responsabilidade e do compromisso com a 

educação e a construção da cidadania na formação dos discentes. 

A ética é compreendida neste estudo como o sentido e significado que o docente 

atribui à sua profissão e ao trabalho educativo. Assim, a ética é a busca do olhar mais 

crítico e reflexivo sobre as normas, regras e leis postas e, de certa forma, norteia a vida 

em sociedade. A ética estrutura seus princípios no respeito, justiça e solidariedade e, 

para isso, torna-se indispensável o reconhecimento do outro (RIOS, 2011). 

Desse modo, outro elemento contextual do “processo de construção da 

identidade profissional do „bom professor‟ universitário” foi identificado, a partir do 

olhar dos estudantes, como aquele que procura manter um bom relacionamento com os 

estudantes. Assim, o interesse em ouvir as necessidades dos alunos como alguém em 

formação foi destacado pela presente pesquisa como um importante elemento 

identitário. 

Além disso, o “bom professor” universitário, a partir do olhar dos estudantes, é 

aquele que leva a sério o caráter ético-profissional. Em outras palavras, constitui-se 

como um professor que vê no diálogo um importante aliado no processo educacional e 

reconhece como atribuição da profissão docente estimular, educar, possibilitar novos 

olhares e novos conhecimentos. 

Em síntese, a opinião dos estudantes trouxe como contribuição a esta pesquisa 

aspectos éticos, práticos, formativos, afetivos e didáticos. Esses são elementos que se 

relacionam no processo dinâmico e, portanto, mutável na construção da identidade 

profissional docente do “bom professor” universitário. Isso porque a construção da 

identidade é um processo relacional em que podemos nos definir e apresentamos na 

relação estabelecida com o outro. Acreditamos que a participação dos estudantes 

universitários na presente pesquisa, a partir da relação em sala de aula com os 

professores, possibilitou mobilizar elementos mais próximos da realidade educacional 

na universidade.  

Buscando sintetizar as reflexões relativas às subcategorias acima apresentadas, 

teceremos, a seguir algumas considerações sobre a categoria O “bom professor” 

universitário a partir do olhar dos estudantes universitários.  
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4.1.5 Considerações sobre a categoria o “bom professor” universitário a partir do 

olhar dos estudantes universitários 

Os dados coletados nesta pesquisa apontam a importância que os estudantes 

universitários atribuem a uma aprendizagem significativa. As questões educacionais 

trazidas por eles estão associadas à busca da aprendizagem dos conteúdos ministrados 

que pode ser aplicada à futura profissão.  

Nesse sentido, a avaliação e didática, exemplos práticos da profissão em 

formação, e o bom relacionamento são fatores que contribuem para a busca de uma 

aprendizagem significativa. Os estudantes consideram o “bom professor” universitário 

como aquele que se interessa pela formação integral e preocupa-se em mobilizar 

aprendizagens pertinentes ao cotidiano da profissão em formação. 

Os elementos constitutivos da identidade profissional do “bom professor” 

universitário observados nessa categoria apresentam, pois, uma ordem contextual, na 

medida em que se relacionam com o ambiente de trabalho – no caso deste estudo, a 

universidade – e com os atores educacionais pertencentes a esse processo – os 

professores e estudantes. O “bom professor” universitário não é o mesmo em qualquer 

contexto histórico-cultural, ou seja, cada professor considerado “bom” e cada estudante 

que assim o julga carregam uma história de vida, valores, expectativas que se 

diferenciam porque foram formadas em contextos também distintos.  

Portanto, não queremos definir um padrão de “bom professor” universitário, 

pois, como defende Tap (1980), a unicidade e a diversidade são elementos constitutivos 

da identidade. Unicidade porque cada pessoa – no caso deste estudo, cada docente – é 

única, não se parece com ninguém, pois carrega uma história de vida singular. E 

diversidade porque o professor universitário possui também uma identidade coletiva, 

construída em um dado contexto. Assim, “ter uma identidade é, então, estar só, no 

sentido de unicidade, e estar com o grupo na medida em que se compartilham os valores 

e as representações do grupo social e da cultura a que pertence” (SANTOS, 1986, p.36). 

O Quadro a seguir apresenta, de maneira sucinta, os elementos contextuais do 

processo de construção da identidade profissional do “bom professor” universitário, 

encontrados nos dados analisados a partir dessa categoria. 
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Quadro 8 – O “bom professor” universitário a partir do olhar dos estudantes 

universitários 

Elementos que participam 

da construção da identidade 

profissional do “bom 

professor” universitário 

O olhar dos estudantes sobre o “bom professor” 

universitário  

 

Negocia processos avaliativos  Transforma a avaliação da aprendizagem num momento 

coletivo, a fim de desconstruir práticas que impeçam um 

efetivo aprendizado dos assuntos. 

 Contribui com o feedback das atividades avaliativas, 

possibilitando aos estudantes a oportunidade de corrigir os 

erros.  

 É uma espécie de parceiro do processo de construção do 

conhecimento. 

Apresenta experiências 

práticas do cotidiano da 

profissão. 

 Consegue exemplificar as vivências adquiridas no 

mercado de trabalho aos estudantes em formação. Assim, 

traz significado à aprendizagem, elucida e exemplifica 

momentos práticos da profissão em formação. 

Tem uma boa didática.  Ministra os conteúdos de forma acessível, não 

desprezando os saberes dos estudantes. 

 Não ensina com autoritarismo, mas demonstra 

apropriação do conteúdo, instigando o estudante a pensar 

inclusive sobre seus limites e a melhor maneira de aplicar 

os conhecimentos adquiridos em sua futura profissão. 

Procura manter um bom 

relacionamento com os 

estudantes.  

 

 Acessíveis e amigáveis de forma que possam ser 

cúmplices do processo de ensino e aprendizagem. 

Também disponíveis a eventuais dúvidas dos estudantes. 

 Possui um componente ético-profissional, ou seja, 

valoriza o diálogo como um importante aliado no 

processo educacional e reconhece o papel da profissão 

docente de estimular, educar, possibilitar novos olhares e 

novos conhecimentos. 

Fonte: Dados fornecidos pela análise da presente pesquisa. 

O Quadro acima apresenta uma síntese dos elementos que participam do 

processo de construção da identidade profissional do “bom professor” universitário. 

Esses elementos foram formados a partir da relação com “outro”, no ambiente de 

trabalho do docente universitário. Entendemos esse “outro” é o próprio estudante, pois a 

identidade profissional também se constrói a partir das relações interpessoais e 

profissionais, no interior de cada profissão. 

A seguir iniciaremos a discussão em torno da segunda categoria de análise: 

Compreensões do “bom professor” universitário sobre a docência universitária. Os 
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dados foram coletados nas entrevistas realizadas com os docentes universitários 

considerados “bons professores” a partir do olhar dos estudantes. 

 

4.2 Compreensões do “bom professor” universitário sobre a docência 

universitária 

 

Para empreendermos a análise sobre como os professores universitários 

entendem a docência universitária, consideramos importante destacar a dimensão 

pessoal do professor a partir da teoria que trata desse assunto (NÓVOA, 2009; ISAIA & 

BOLZAN, 2009) 

Compartilhamos da proposta apresentada por Isaia e Bolzan (2009), pois essas 

autoras acreditam que a busca pelas narrativas dos docentes e a interpretação do que os 

próprios professores trazem do mundo vivido do trabalho podem apresentar 

características mais próximas do cotidiano profissional.  

Dessa forma, é interessante que as pesquisas na área de formação de professores 

resgatem a dimensão pessoal do professor, pois essa compreensão poderá auxiliar no 

entendimento mais genuíno da realidade educativa do trabalho docente. Dessa forma, 

será possível enxergá-los como pessoas e profissionais, dado que essa concepção 

permite resgatar as experiências formativas vivenciadas ao longo de suas histórias. 

Acreditamos ser um desafio constituir a identidade profissional do docente 

universitário a partir de um sistema integrado que abarca sentimentos, ações e 

pensamentos que se articulam e unificam-se na figura da pessoa/professor. Não 

pretendemos, assim, apresentar neste trabalho a figura de um docente universitário 

fragmentado, com diversas características que envolvem um “bom professor” 

universitário, mas considerarmos o processo de construção da identidade profissional 

do “bom professor” universitário a partir da compreensão dele sobre si mesmo e sobre 

seu trabalho como professor universitário. Dessa maneira, julgamos importante dar voz 

aos professores, pois acreditamos que a integralidade do seu trabalho só se tornará 

possível se ele for levado a refletir sobre sua prática e, assim, puder ressignificá-la.   

Vale ressaltar que, no momento da coleta de dados, ouvimos dos participantes 

que as questões trazidas pela entrevista eram muito interessantes, pois ainda não tinham 
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tido nenhum momento semelhante àquele, em que pudessem pensar sobre si mesmos e 

sobre ser professor universitário. 

Desse modo, “o processo narrativo que implica autorreflexão, possibilita 

entendermos como ocorrem dos movimentos construtivos de ser professor” (Isaia e 

Bolzan,2009, p. 125). Assim, tentaremos compreender o processo de construção da 

identidade profissional do professor universitário a partir do conteúdo de suas falas, pois 

buscamos, nas entrevistas, identificar os diferentes momentos da sua carreira docente na 

universidade, a trajetória profissional, as formas como eles articulam as dimensões 

pessoais, profissionais e institucionais. Fizemos isso por considerarmos que esses 

elementos os tornam únicos e singulares; portanto, constituem-se como o diferencial de 

cada docente que participou da presente pesquisa. 

 Sabemos que a construção da identidade não é um movimento linear, mas que 

vai se construindo e reconstruindo na medida em que os conflitos e crises tomam lugar 

no ambiente de trabalho. Essas experiências podem auxiliar na construção dos sentidos 

e significados no mundo do trabalho. Para Dubar (1997), a identidade para si é forjada 

no momento em que se aprende a profissão no exercício dela e na apropriação dos 

saberes práticos trazidos pela vivência no cotidiano do trabalho. 

Podemos inferir que a forma como os professores universitários interpretam e 

percebem os caminhos por eles incorporados pode contribuir para a apreensão de novos 

significados sobre a docência universitária, a partir de um duplo movimento 

interpretativo que envolve, por um lado, o pesquisador e, por outro, os professores 

participantes que contribuíram com suas falas e vozes.  

Também queremos ressaltar que, ao longo das análises, quando nos referimos à 

prática docente, estaremos considerando a concepção trazida por Sousa (2009). O autor 

explica que a prática docente é a ação do professor em sala de aula e corresponde a uma 

das dimensões da prática pedagógica. Nessa perspectiva, a prática pedagógica reflete o 

trabalho dos atores educacionais, ou seja, constitui o diálogo entre a prática docente, a 

prática discente, o conhecimento, a gestão, a instituição, mediada pela afetividade, em 

busca da formação humana do sujeito humano. 

Nesse sentido, quando existe o sentimento de coletividade, a interação de todos 

os sujeitos que participam da educação no ensino universitário, o envolvimento em prol 
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da construção do conhecimento, pode-se, segundo Sousa (2009), considerar a existência 

de um processo de construção humana do sujeito humano. 

Assim, após submetermos a categoria compreensões do “bom professor” 

universitário sobre a docência universitária à análise temática, identificamos as 

seguintes subcategorias: compreensões sobre docência universitária; desafios da 

prática docente universitária e professor universitário. 

 

4.2.1 Docência universitária 

 

A investigação a essa subcategoria foi iniciada a partir da seguinte pergunta: 

“Como você entende a docência universitária?”. Analisando as respostas dos 

participantes, identificamos a seguinte concepção: responsável pela formação de 

profissionais. 

Esse dado exprime a necessidade de resgatar a função universitária do ensino, 

que, em alguns momentos, é colocado como segundo plano na universidade. São 

recentes os estudos que abordam as implicações do ensino na universidade e a sua 

relação com a aprendizagem, entretanto autores como Pimenta e Anastasiou (1997), 

Rios (2011), Cunha (2001), entre outros, trazem algumas contribuições sobre a didática 

universitária e resgatam a realidade concreta do cotidiano da profissão, fomentando o 

debate sobre a formação continuada do professor no ensino superior. 

Por sua vez, os professores universitários que compreendem a docência 

universitária como responsável pela formação de profissionais assim se colocaram: 

Olhe, a docência universitária, pra mim, é o seguinte: a gente é 

responsável pela formação de jovens para uma determinada profissão. 

(P2-E). 

Eu entendo como uma ação social de muita responsabilidade. Quando 

o aluno passa pela universidade, ele passa por um período de 

formação, então ele, ao se formar, como a universidade entrega um 

diploma, ela está dizendo para o público, para o social, que a aquela 

pessoa tem competência pra fazer determinada coisa. (P7-P). 

Bom... Eu entendo como uma atividade de extrema responsabilidade, 

porque trata-se da formação de recursos humanos, então só pensar 

nisso me leva a ser uma pessoa responsável. Ou seja, para que eu seja 

responsável, eu tenho que estudar para repassar esse conhecimento, 

me manter atualizada, fazer pesquisa. Então é isso que eu entendo ser 

docente, uma atividade de grande responsabilidade e que demanda 

bastante. (P9-A). 
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A partir do depoimento desses professores, nota-se a responsabilidade e o 

compromisso com que encaram a docência universitária. Os participantes demonstraram 

que a docência universitária é vista como algo mais amplo e complexo, pois envolve 

também uma dimensão subjetiva do trabalho docente. Scoz (2011) assinala que as 

diferentes situações vividas pelas pessoas – no trabalho, na família, ou em outros 

contextos sociais – podem ser discutidas, a fim de buscar-se algum tipo de 

compreensão, quando analisadas a partir da subjetividade e identidade. 

Assim, o modo de ser e estar na profissão docente bem como as expectativas que 

os docentes possuem em relação à sua formação inicial e continuada, e a maneira como 

encaram sua atuação profissional são componentes da dimensão subjetiva do trabalho 

docente (SCOZ,2011). 

Tentar traduzir os componentes da subjetividade e identidade implica 

ter presentes os processos dinâmicos que podem estar aí envolvidos, 

como a confluência de uma série de sentidos que se articulam na 

história do sujeito e nas condições concretas dentro das quais esse 

mesmo sujeito atua no momento. (SCOZ, 2011, p. 26). 

 

Os componentes da identidade do trabalho docente podem ser aqui 

compreendidos a partir da forma como os participantes entendem a docência 

universitária: como uma ação que exige responsabilidade em relação à formação de 

profissionais. Isso porque, no momento em que o docente reconhece a importância do 

seu trabalho, compreende que o espaço em que realiza a docência, em especial a 

universidade, é um local formativo. Assim, encontra congruência naquilo que espera e 

deseja fazer com o trabalho que realmente realiza na universidade. Esses são 

importantes elementos constitutivos do processo de construção da identidade 

profissional do professor universitário (SCOZ, 2011). 

O conteúdo das falas dos participantes revelou também uma preocupação com 

relação ao olhar diferenciado do professor universitário sobre o estudante. Esse olhar 

diferenciado parece exigir do docente uma postura mais compreensiva das necessidades 

dos estudantes, ou seja, alguém com quem o aluno possa contar e em quem possa 

confiar.  

Ademais, os relatos dos professores universitários indicaram que a 

responsabilidade com a formação de profissionais exige compromisso com o ensino, 
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além do interesse em fazê-lo aprender. Os participantes declaram identificar-se com a 

profissão docente e apontam esse fato como o diferencial para realizar um bom trabalho. 

Anastasiou (2012) faz um retrato de como funciona o ensino nas universidades e 

lembra que ensinar vai muito além de explanar um determinado conteúdo. A autora 

aponta que a educação atual ainda carrega vestígios do modelo jesuítico de ensino, 

implantado no processo de colonização do Brasil pelos portugueses, o Ratio Studiorum 

– 1599. Em resumo, esse manual apresenta três passos básicos de uma aula: a seleção 

dos conteúdos pelo docente, as dúvidas apresentadas pelos estudantes e os exercícios 

elaborados para fixar melhor o que estava sendo estudando. Portanto, é responsabilidade 

dos alunos memorizar os conteúdos para a realização dos testes. 

Essa perspectiva revela uma dimensão tradicional sobre o que se considera uma 

aula: o professor explica o assunto e cabe ao estudante anotar e estudar para uma 

avaliação final. Esse modelo de ensino coloca o professor como único detentor do saber. 

Assim, “em geral explicita-se o conteúdo da disciplina com suas definições ou sínteses, 

desconsiderando-se os elementos históricos e contextuais, muitas vezes tomando suas 

sínteses temporárias como definitivas...” (ANASTASIOU, 2012, p.17). 

Nesse modelo, o aluno pode fazer os registros de aula sem necessariamente 

compreender o que foi abordado, reproduz o que foi dito pelo professor sem refletir 

sobre a informação e assim gerar conhecimento. Assim, ficam excluídas as 

historicidades, ou seja, os elementos científicos, sociais e históricos que auxiliam na 

construção de novos conhecimentos. Anastasiou (2012) destaca que ensinar apresenta 

duas dimensões: uma dimensão intencional e uma de resultado que, por sua vez, tem a 

finalidade de despertar o conhecimento. 

Podemos inferir que o “bom professor” universitário, revelado pela nossa 

amostra, entende a docência universitária como responsabilidade em formar 

profissionais competentes e atuantes no mercado de trabalho. Assim, para os 

participantes de nossa pesquisa, a universidade é um espaço rico pela pluralidade de 

pessoas e conhecimento. O professor é uma pessoa que se dedicou a estudar um 

determinado campo do conhecimento e a docência universitária é vista como uma 

oportunidade de contribuir com orientações e acompanhamento dos estudantes no 

percurso de profissionalização deles. 
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A docência universitária, para o “bom professor” universitário, configura-se 

como possibilidade de formar pessoas críticas, capazes de localizar-se no mundo e 

conseguir significar a existências delas frente aos desafios, aos conhecimentos, à forma 

como o estudante compreende a própria história de vida e espaço social em que está 

inserido.  

Por conseguinte, a responsabilidade com a formação de profissionais é vista 

pelo “bom professor” universitário como uma ação voltada para compartilhar as 

experiências práticas vivenciadas no mercado de trabalho. Interessa aos 

participantes da pesquisa aproximar os conteúdos teóricos do aprendizado prático da 

profissão em formação. Os extratos de fala registrados a seguir elucidam nossa análise. 

 

[...] eu digo isso porque os alunos falam isso da gente, dizem: “O 

senhor não sabe a diferença que é a pessoa que tem experiência na 

vida como engenheiro e vai transmitir pra gente”. (P2 - E). 

Quando você faz o questionamento dos alunos e eles me indicam 

como um bom professor, é exatamente porque eu tenho uma 

experiência muito grande fora. Então, quando eu dou aula, eu dou aula 

citando os trabalhos que eu estou fazendo, então todo semestre isso 

está atualizado. Na engenharia é muito difícil, por exemplo, se um 

professor começa a dar aula e aí ele vai dar um exemplo que está no 

livro ou um exemplo que está no caderno de exercício. Então o aluno 

se sente afastado da prática. Mas, quando você vê o professor dando 

aula, “olha a barragem que eu estou trabalhando agora lá no Ceará, em 

tal município está com tal problema”, aí o aluno pensa: “Poxa isso 

está mais perto de mim”. Entendeu? (P3-E). 

É importante que o professor universitário aproxime o cotidiano da 

profissão nas aulas, isso é fundamental pra sala de aula. Eu não sei se 

é a minha área que trabalha com negócios, eu não sei como isso 

funciona em outra área, mas, na minha área, que é negócios, é 

impossível eu dar uma aula e não dizer: “Olha isso que eu estou 

aplicando numa empresa...” Então eu preciso chegar e dizer: “Pessoal, 

vamos dar um exemplo prático.” Aí o aluno faz: “Agora!” Ele chega, 

se senta diferente na cadeira e professor, é engraçado, pois ele tem 

uma visão imensa da turma, eu tô olhando pra todos ao mesmo tempo. 

Quando eu falo essa palavra mágica, quem tá de cabeça baixa levanta, 

quem tá escrevendo para. Pois o exemplo traz vivência e significado, 

senão fica no vazio. (P4-C). 

 

Para esses professores, os saberes práticos da profissão em formação são algo 

fundamental no exercício da docência universitária, inclusive indicam que a ação em 

sala de aula de exemplificar a teoria com a experiência adquirida no momento de 

atuação da profissão é um diferencial na postura do “bom professor” universitário. Eles 
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sentem-se responsáveis em garantir contato próximo com o mercado de trabalho a fim 

de contribuir para a formação dos estudantes universitários. 

Nossa amostra confirma o pensamento de Zabalza (2004), na medida em que 

esse autor acredita que o “bom professor” universitário (em alguns cursos de graduação) 

pode chamar atenção mais pelo contato e exercício das atividades profissionais 

relacionadas ao dia a dia da profissão do que com a dedicação exclusiva para a pesquisa. 

Os estudos de Tardif (2000) também se aproximam dos nossos dados, pois esse 

autor realiza uma tentativa de definir a epistemologia da prática profissional, que se 

caracteriza pelo conjunto de saberes utilizados pelos profissionais em seus ambientes de 

trabalho, funcionando como um suporte no desenvolvimento de suas tarefas. Chamamos 

atenção para a epistemologia da prática profissional como o conjunto de saberes 

profissionais, ou seja, aqueles adquiridos no exercício da profissão que, por sua vez, são 

elaborados e incorporados pelos indivíduos e trazem sentido às situações reais de 

trabalho. 

A docência universitária é compreendida pelos participantes como um momento 

importante para atualizar e situar os estudantes em relação aos problemas reais do 

mercado de trabalho. O professor universitário valoriza a sua atuação em suas 

respectivas profissões de formação inicial (engenheiro, médico, psicólogo, entre outros), 

pois acredita ser no exercício do trabalho que o conhecimento da profissão é mobilizado 

e construído. Nesse sentido, o profissional, sua prática e seus saberes são indissociáveis. 

Assim, “querer estudar os saberes profissionais sem associá-los a uma situação de 

ensino, a práticas de ensino e a um professor seria, então, um absurdo” (TARDIF, 2000, 

p.11). 

Em contrapartida alguns professores ainda revelaram entender a docência 

universitária a partir dos elementos voltados a uma formação humana, o que sinaliza a 

preocupação e a responsabilidade de alguns participantes com a formação integral dos 

estudantes. É o que podemos perceber no seguinte recorte de entrevista: 

Tenho, tenho, é isso, eu acho que eu não tenho perfil de ver... Eu, às 

vezes, estou dando aula e percebo exatamente uma pessoa... Eu tive 

uma aluna que estava iniciando uma depressão e eu olhei e, quando 

cheguei perto dela, perguntei se existia algum problema e ela me 

disse: “Meu pai está separando da minha mãe”. E eu disse: “Olhe, 

tenha calma...” Então, eu tenho essa relação bem aberta, bem 

desassombrada. E a gente não sabe tudo, que é impossível a gente 

saber tudo, mas aquilo que eu me propus a ver, eu tenho experiência 
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de vida. Não só das formulações teóricas, mas eu digo: “Olhe esse 

livro, vocês não vão aprender nada.” Aí, quando eu descubro um livro 

que é nessa linha, que fala “faça isso, faça aquilo”, baseado nas 

teorias, aá eu recomendo. E às vezes eu já recomendei romances e eles 

falam: “Oxe! o professor endoidou”. Mas é porque romance dá 

experiência, dá maturidade a vocês. Então a minha relação de 

professor com aluno é essa. Eu não sei se está certo ou não, mas eu 

vejo que eles têm um reconhecimento. (P2-E). 

 

Essa fala revela a responsabilidade com a formação dos profissionais, pois está 

carregada de teor formativo, busca uma finalidade educativa no processo de formação. 

A maneira como esses docentes entendem a docência universitária demonstra um fazer 

pedagógico voltado para uma dimensão humana da educação. Podemos inferir que essa 

atitude de recomendar romances a fim de contribuir para o crescimento emocional e 

experiencial dos estudantes, revelada pelo professor no depoimento acima, sinaliza uma 

preocupação com relação ao aspecto de humanização do ser humano.  

Assim, a docência universitária é também entendida pelos participantes desta 

pesquisa como uma profissão de relações humanas e, nas profissões de interação 

humana, “a personalidade do trabalhador é absorvida no processo de trabalho e 

constitui, até certo ponto, a principal mediação da interação” (TARDIF, 2000, p. 16). É 

o que podemos perceber na fala de P2-E, quando diz que costuma indicar a seus alunos 

leituras como romance, pois reconhece que a experiência de determinado livro poderá 

contribuir para a construção da maturidade de seus alunos e trazer experiências que 

podem servir de lição para suas vidas pessoais e profissionais.  

Esse docente entende que seu trabalho enquanto professor universitário tem 

como objeto a formação do humano e, consequentemente, os saberes que esse docente 

mobiliza trazem consigo uma sensibilidade e vontade de contribuir de maneira integral 

na formação dos estudantes. Esse depoimento de P2-E revela o interesse em 

compreender seus alunos em suas particularidades únicas bem como sua evolução em 

médio/longo prazo em sala de aula. Portanto, é essa sensibilidade relativa às diferenças 

e necessidades dos estudantes que constitui uma das funções mais importantes do 

trabalho docente.  

Percebemos, nas falas dos participantes, que existe uma valorização do saber 

técnico e do conhecimento específico para o exercício de cada profissão. No entanto, 

um grupo de docente universitário chamou atenção para a dimensão mais subjetiva da 
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educação, que envolve buscar refletir sobre questões relacionadas às pessoas e qual a 

melhor maneira para se relacionar, ou seja, um olhar mais profundo sobre respeito.  

Esse tipo de saber é considerado como formação humana pelos participantes, 

pois eles afirmam que, quando trazido para vida concreta, com exemplos reais, fazendo 

o aluno refletir sobre essas situações, cria possibilidades aos estudantes de pensarem 

sobre suas próprias vidas e suas relações uns com os outros. Isso revela uma dimensão 

mais existencial do conteúdo na tentativa de realizar uma pedagogia voltada às questões 

da formação para vida. 

Nesse sentido, Sousa (2009) entende que o único processo que contribui para a 

formação humana do sujeito humano é a interação dos diversos atores educacionais em 

favor da construção do conhecimento ou dos conteúdos pedagógicos. A práxis nesse 

sentido é a reflexão e ação dos humanos no mundo para transformá-lo, a práxis 

pedagógica das políticas dos seus diferentes sujeitos com suas intencionalidades. 

Portanto, a práxis pedagógica é uma confirmação da práxis coletiva intencional dos 

estudantes, professores e gestores, mediada pela afetividade na construção dos 

conteúdos pedagógicos. 

A práxis pedagógica se propõe a ser a expressão da busca do crescimento 

humano e do reconhecimento social dos profissionais da educação e também da 

contribuição integral dos nossos aprendizes. Sabemos do desafio em trabalhar a práxis 

pedagógica na universidade (SOUSA, 2009), entretanto percebemos, a partir das falas 

dos participantes, um interesse e uma tentativa em basear sua prática nessa concepção, 

mesmo não a conhecendo do ponto de vista teórico e conceitual.  

Ainda há muito que se avançar do ponto de vista da formação de professores 

para o ensino superior, principalmente quanto às questões que oportunizem aos 

docentes estudarem os conteúdos didático-pedagógicos, mas essa subcategoria revelou a 

necessidade e importância de esses conhecimentos serem incorporados aos saberes dos 

docentes universitários, pois nossa amostra revelou que tais conhecimentos subsidiam e 

orientam os professores na atuação no âmbito universitário. 

 

4.2.2 Desafios da prática docente universitária 

 



108 
 

 
 

Essa subcategoria foi analisada a partir das seguintes perguntas: “Quais os 

maiores desafios encontrados na sua prática docente universitária?” “O que você tem 

feito para superá-los?” As respostas foram variadas e contemplaram diversos aspectos, 

como a infraestrutura da universidade, a aprendizagem dos estudantes e a avaliação. 

Porém a categorização foi realizada por meio do discurso individual e predominante dos 

entrevistados. Vale ressaltar que boa parte desses aspectos citados permeava quase todas 

as falas dos participantes. Dessa forma, as respostas encontradas não devem ser 

consideradas como algo fechado e restrito. Vejamos alguns recortes de falas: 

A falta de estrutura, a estrutura pro docente, estrutura na sala de aula, 

estrutura pra trabalhar com audiovisual e estrutura pra trabalhos em 

grupos. A infraestrutura, ela passa por todos esses pontos. A gente não 

tem um espaço pra fazer trabalhos com grupos. (P6- P). 

São as condições físicas, sobretudo no curso de Arquitetura, na 

graduação, que a gente utiliza salas imensas, salas sem ar-

condicionado. Então é mais nesse sentido, em termos de 

equipamentos, enfim essa é a única coisa, a única. (P9- A). 

 

Notamos que os docentes que chamam atenção para a infraestrutura da 

universidade como um dos maiores desafios encontrado na prática docente 

universitária. Cunha (2013) também apresenta em sua pesquisa que as condições de 

trabalho foram apontadas como um fator de dificuldade pelos professores. Nossa 

amostra demonstrou que enfrentam problemas diários, como: cadeiras quebradas nas 

salas de aula, a falta de recursos didáticos que auxiliem nas aulas, espaços restritos e 

pouco confortáveis para se trabalhar, a falta climatização em alguns ambientes da 

universidade. Esses foram os principais fatores apontados pelos participantes. 

Quando perguntamos “o que você tem feito para superá-los?”, os docentes 

universitários reconheceram que essa questão é de difícil resolução, pois afirmaram que 

a burocracia na universidade é algo que dificulta a resolução rápida dessas questões. 

Entretanto, declararam se engajar na tentativa de amenizar esses problemas na 

universidade quando levam esses assuntos à coordenação dos cursos. Um dos 

participantes disse que tirou fotografia das salas de aula do centro em que trabalha e 

enviou-a ao reitor a fim de cobrar providências.  

Já os docentes universitários que indicaram a aprendizagem dos estudantes 

como uma das maiores dificuldades de sua prática na universidade afirmaram que: 
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O desafio enquanto docente numa sala de aula é você conseguir 

manter o interesse do aluno, porque você pode dar um curso e 

desenvolver uma discussão na sala, articular uma experiência na sala 

que o aluno se sente desafiado e o aluno se sente aprendendo. Quando 

ele se sente desafiado e aprendendo, ele vai longe. Quando ele está ali 

achando que tanto faz, ele está ali e não está. Ele não se sente 

desafiado e não se sente aprendendo, ele fica... Então, o desafio é você 

sempre ter um jeito de tocar no aluno, no sentido de deixá-lo 

motivado, que ele perceba que ele está aprendendo, que ele perceba 

que está crescendo e que aquela aula faz falta a ele. Aí eu crio 

exemplos, eu trago um debate e eu também valorizo as perguntas que 

eu faço na prova. São perguntas que eu faço na sala que, por sua vez, 

estão respaldadas nas leituras que eu passei, mas que faça diferença a 

presença dele, ou não.  (P7-P). 

 

Esse depoimento revela o desafio do professor para realizar uma de suas 

principais tarefas: a aprendizagem dos alunos. Os docentes que indicaram ter 

dificuldades para possibilitar aprendizagem dos alunos afirmaram que tentavam superar 

essa dificuldade acompanhando de maneira mais próxima o desenvolvimento 

profissional desses estudantes. Àqueles alunos que demonstram interesse esses 

professores se oferecem para orientar o trabalho de conclusão de curso, se colocam à 

disposição para tirar possíveis dúvidas. 

A aprendizagem no ensino universitário se configura como um processo 

fundamental de apropriação dos conteúdos relevantes para o exercício da profissão em 

formação. Desse modo, o que seria relevante para os estudantes das instituições de 

ensino universitária, aprender ou apreender os conteúdos? Anastasiou (2012) responde 

afirmando que os verbos aprender e apreender são distintos, sendo que o primeiro 

refere-se à ação que envolve apenas o recebimento da informação, e o segundo 

relaciona-se à necessidade de reorganização da informação para, enfim, entender e 

compreender na busca da construção do conhecimento. 

Observamos que a maioria dos professores universitários que participou da 

pesquisa apresenta uma concepção de docência universitária que busca a ação coletiva 

no momento da aula. Mesmo não se dando conta, assumem posturas preocupadas em 

garantir a apreensão dos conteúdos pelos estudantes. Sabemos que a ação apreender não 

é passiva e, assim, a expressão “assistir a aulas” torna-se inapropriada. É preciso, então, 

substituí-la pela ação coletiva do “fazer aulas”, pois a aprendizagem é um momento de 

trocas, em que professores e estudantes se unem na compreensão do objeto de estudo a 
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fim de conseguirem, juntos, tecer estratégias diferenciadas em busca do conhecimento 

(ANSTASIOU, 2012). 

 Como discute Anastasiou (2012), o estudante, quando se depara com um novo 

conhecimento, precisa compreender e apreender o assunto para buscar associar aquilo 

que já sabe ao novo conhecimento em construção. Ou seja, compreender e apreender 

determinado objeto implica a relação que o estudante fará com os objetos e 

acontecimentos que já conhece e, assim, formam-se fios condutores que dão sentido e 

significado à aprendizagem. 

P7-P afirmou que busca desafiar e instigar o aluno para aprender. Nessa fala, 

percebemos uma similaridade com o conceito que a autora atribui à ensinagem, ação 

que, para ela, permite que o processo de ensinar e apreender seja envolvido por um 

clima de trabalho ao passo que possibilita o estudante saborear o que está sendo 

apreendido. Para essa autora, o sabor é notado pelos estudantes quando o professor se 

envolve e identifica-se com o conteúdo ministrado e, por sua vez, o estudante consegue 

atribuir significado ao que está sendo estudado. 

Zabalza (2004), ao se posicionas a favor da formação continuada de docentes 

universitários, diz que esse é um momento que deve possibilitar a reflexão sobre 

processos de ensino-aprendizagem, pois, assim, espera-se dar sentido à ação docente. O 

foco das formações continuadas para o docente universitário poderiam ser questões 

voltadas à avaliação, às estratégias que incentivem os alunos a identificarem-se com os 

conhecimentos, ao despertar de interesses dos alunos pelos conteúdos trabalhos em sala 

de aula, às formas de ensinar os alunos a trabalharem em grupos, às maneiras utilizar os 

recursos didáticos, entre outras questões. Em síntese, como pontua essa autora, 

A pedagogia universitária tem um importante papel no que diz 

respeito à formação como estimuladora da criação desse espaço 

profissional comum entre os professores das diversas áreas do 

conhecimento (ZABALZA, 2007, p. 154). 

Ainda segundo Zabalza (2007), o maior desafio da formação dos professores 

universitários é transformar os profissionais especialistas, que estudam e apropriam-se 

dos conhecimentos de cada área específica do conhecimento universitário, em 

profissionais da “aprendizagem”.  

Nessa perspectiva, a tarefa do aprendizado torna-se uma ação coletiva entre 

professores e alunos. Para o autor, bons professores apresentam uma “dupla 
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competência”: a referente à competência científica, ou seja, à apropriação dos saberes 

no âmbito científico, e a competência pedagógica, isto é, a relativa à formação e à 

aprendizagem dos seus alunos. 

Na fala de P4-C, observamos que ele afirma não saber lidar com a dificuldade de 

fazer os estudantes aprenderem sua matéria, como podemos comprovar no seguinte 

recorte da entrevista transcrito a seguir. 

Eu não estou encontrando estratégias, eu estou tentando ver se a gente 

consegue fazer isso através da inclusão de vídeos, filmar uma aula, 

exercício, porque, assim... a minha disciplina não é filosófica, 

infelizmente ela é muito técnica. Então, perceba: você tem uma norma 

contábil e eu tenho que explicar aos alunos como é que contabiliza, 

qual a técnica que se utiliza e como é que eles devem fazer pra fechar 

um balanço e eu digo que, na prova, isso aqui vai ter que bater com 

aquilo ali. E eu ensino como fazer, que precisa bater com a norma e, 

se tiver errado, a empresa está quebrada, pois ela não pode apresentar 

um negócio errado. A minha preocupação é essa, eu realmente não sei 

como melhorar isso, eu não sei. (P4- C). 

 

Zabalza (2007) auxilia a discussão epistemológica sobre o assunto, apontando 

alguns caminhos para o docente universitário, para que ele possa orientar a 

aprendizagem dos estudantes. Assim, esse autor apresenta alguns aspectos que servem 

como referência para a formação dos professores universitários. Vejamo-los: 

 Trabalhar os conteúdos de maneira que os professores sejam capazes de 

atribuir sentido ao processo de ensino e aprendizagem, em que os 

estudantes possam ter clareza sobre onde, como e para quê aplicar o 

que está sendo estudado. Essa perspectiva é contrária à reprodução dos 

conteúdos, que dispõe a finalidade da aprendizagem de maneira 

tradicional, voltada para realização de provas. Geralmente, os alunos, 

após a aplicação desses testes, acabam esquecendo o que aprenderam, 

visto que a aprendizagem se reduz à aplicação de um instrumento 

avaliativo. 

 Refletir sobre as próprias disciplinas a partir das perspectivas dos 

estudantes. A proposta é que o professor universitário busque pensar 

sobre sua disciplina e imaginar o processo que eles deveriam seguir 

com cada um dos temas abordados, considerando a melhor maneira de 

trabalhar as temáticas e indicando as possíveis dificuldades que os 

estudantes possam apresentar. Essas dificuldades podem ser buscar a 

melhor maneira de esclarecer possíveis dúvidas e o melhor caminho 

para auxiliar o estudante na compreensão dos conteúdos. 

 Ampliar os conhecimentos dos professores sobre a aprendizagem dos 

estudantes, na tentativa de facilitar o trabalho do docente universitário.  

(ZABALZA, 2007, p.170-171) 
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O professor P4-C apresenta dificuldades com sua disciplina, pois é uma matéria 

técnica, porém muito importante para o curso de contabilidade. Ele considera, no 

entanto, que o fato de ter trabalhado em empresas, realizando a mesma coisa que ensina 

atualmente na universidade, é um ponto positivo, pois os exemplos práticos discutidos 

no momento da aula, explicando como aquele conhecimento pode ser aplicado, desperta 

nos alunos uma esperança de compreensão do que está sendo estudado. A estratégia que 

ele utiliza para levar os estudantes a compreenderem os assuntos é a elaboração de 

estudos de caso, baseados na realidade da profissão em formação, cujo objetivo é levar 

os estudantes a fixarem o conteúdo. 

Desse modo, questionamos: o que faz um professor ser considerado bom seria 

sua maneira de ensinar ou formar bons alunos? Qual a responsabilidade do trabalho 

docente e quais os deveres dos estudantes? Zabalza (2004) acredita que são poucos os 

professores universitários que se preocupam com as questões pedagógicas, 

principalmente, com as que envolvem o desenvolvimento de estratégias para facilitar, 

acompanhar a aprendizagem dos estudantes.  

Em decorrência disso, o “bom professor” universitário é considerado, a partir de 

suas habilidades para o ensino, como aquele que sabe ensinar bem e domina os 

conteúdos ministrados nas disciplinas. Esse modo de pensar não considera se os alunos 

alcançaram, ou não, as competências necessárias para desenvolver uma aprendizagem 

significativa. Isso porque a aprendizagem significativa depende de muitas variáveis, 

como o tempo de estudo que os estudantes destinam aos assuntos trabalhados em cada 

matéria e o interesse em aprender os conteúdos, e supostamente os docentes não teriam 

controle sobre esses aspectos (ANASTASIOU, 2012).   

Entretanto, acreditamos que essa é uma perspectiva incompleta do trabalho 

docente, pois tanto o processo de ensinar como o de aprender dizem respeito à função 

do professor. Ensinar não é somente explanar o assunto e explicar os conteúdos. O 

ensino está diretamente relacionado ao processo de aprendizagem, desenvolvido em um 

determinado contexto e envolvendo certos conteúdos. E desse processo participa um 

grupo de indivíduos com peculiaridades distintas e tempos de aprendizagem diferentes. 

Quanto a essas considerações, nossa amostra revelou que o “processo de 

construção da identidade profissional do „bom professor‟ universitário” apoia-se na 

busca e preocupação com o processo de ensino e aprendizagem, e no interesse em 
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desenvolver um ensino que traduza algum significado para os estudantes. Eles se 

preocupam em despertar no estudante o gosto pelos conteúdos ministrados, de tal forma 

que isso os leve a uma aprendizagem que os desafie e os motive a buscar mais fontes de 

conhecimento. O “bom professor” universitário se revelou, aqui, como aquele que se 

preocupa em não trabalhar os conteúdos de forma abstrata, ou seja, busca dar um 

sentido prático aos assuntos por meio de exemplos referentes à realidade das profissões 

em formação, viabilizando a aprendizagem significativa dos estudantes. 

Outro aspecto lembrado pelos professores universitários como dificuldade da sua 

prática docente está relacionado também ao momento da avaliação, como podemos 

verificar no seguinte recorte de fala: 

Olha, eu sempre tive muita dificuldade com o processo avaliativo do 

aluno. No sentido de que eu não seja injusto naquilo que eu estou 

querendo, eu procuro calibrar adequadamente, não imputar um 

processo que seja danoso ao aluno, que não seja justo. (P5-C). 

 

Percebe-se que, no processo de escolarização, o registro é algo que tem 

assegurado o resultado obtido pelos alunos. Os sistemas de ensino, por sua vez, utilizam 

notas, diplomas, comprovantes de matrículas, entre outros, como documentação 

fundamental para validar o percurso escolar desenvolvido pelos estudantes. Assim, a 

avaliação dispõe que a aprendizagem dos estudantes deve ser medida por uma nota, 

vista como produto do processo educativo, em que o conhecimento, supostamente, 

deverá ser construído para que o estudante avance em seus estudos. 

Romanowki e Wachowicz (2012) acreditam que um dos passos para mudança de 

concepção da avaliação como produto é a realização da avaliação formativa, 

defendendo esse modelo avaliativo também no contexto do ensino superior. Esse tipo de 

avaliação consiste em considerar os desafios da construção do conhecimento e 

incentivar os estudantes na conquista da aprendizagem. Assim, o ensino e aprendizagem 

são concebidos como um processo que contempla as singularidades dos sujeitos, ao 

passo que é produzido coletivamente, promovendo a participação e a interação dos 

atores educacionais (professores e estudantes), a fim de criar possibilidades na 

construção de novos conhecimentos (ROMANOWKI & WACHOWICZ, 2012). 

 Nessa perspectiva, julgamos importante lembrar que os critérios avaliativos 

podem ser estabelecidos previamente, mas não são fixos, pois o resultado não está 

pronto, uma vez que não se pode prever o que o aluno irá aprender, ou se ele não vai 
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conseguir atingir o que foi previamente previsto, pois a aprendizagem se constitui como 

um processo. 

A presente pesquisa revelou, conforme já registramos, que os estudantes e 

professores universitários se preocupam com o processo avaliativo no ensino superior. 

Entretanto, podemos inferir, a partir dos depoimentos, que não está clara a forma como 

os professores avaliam. Em alguns momentos, a partir da fala dos participantes, 

percebemos que avaliação somativa é bem presente. Todavia, em outas situações, os 

professores adotam posturas norteadas pela concepção da avaliação formativa. 

A avaliação somativa, por sua vez, é mais tradicional, pois a nota define o 

produto final da aprendizagem. Nessa perspectiva, o professor é o responsável em 

estabelecer os critérios avaliativos e, dessa forma, é ele que examina os resultados 

obtidos na busca pelo conhecimento do aluno, por meio de testes e provas. Ele entende 

ser de sua responsabilidade verificar se os objetivos foram alcançados, atribuindo uma 

pontuação para o desenvolvimento dos estudantes (ROMANOWKI & WACHOWICZ, 

2012).  

As críticas à avaliação somativa, quando aplicada à aprendizagem 

escolar, indicam que o resultado obtido pelos alunos se cristaliza no 

registro da nota, transformando a avaliação numa contabilização dos 

resultados (ROMANOWKI & WACHOWICZ, 2012, p. 136). 

 

Sabemos que atribuir uma nota aos estudantes é uma exigência institucional, 

sendo incorporada, inclusive, como uma das tarefas educacionais a ser cumprida. 

Entretanto, quando indagamos sobre as estratégias utilizadas para superar a dificuldade 

com os métodos avaliativos, os docentes universitários declararam que trabalham os 

conteúdos de maneira mais lenta e gradual, a fim de garantirem a fixação dos conceitos 

estudados. Além disso, disseram que elaboram exercícios práticos para serem realizados 

em sala de aula e em casa, e procuram explicar ao estudante os resultados dos exercícios 

para harmonizar o conhecimento. Um dos professores afirmou trabalhar com estudantes 

monitores para que auxiliá-lo no acompanhamento dos alunos que apresentam 

dificuldades em sua disciplina. 

Diante disso, inferimos que existe uma tentativa, pelos participantes desta 

pesquisa, de realizar uma avaliação que contribua para melhorar a aprendizagem e 

fixação dos conhecimentos, mesmo sem muito embasamento teórico ou conhecimento 

mais profundo de avaliação da aprendizagem. Talvez, por isso, conforme verificamos, 
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esse processo aconteça de forma ainda frágil e os professores universitários revelem 

pouca habilidade para desenvolvê-lo. Apesar disso, não se pode esquecer que essa 

tentativa abre caminho para práticas mais próximas da avaliação formativa, embora se 

saiba que ainda há muito que se avançar quando se fala em práticas avaliativas 

formativas na universidade.  

Em síntese, podemos dizer que, embora os participantes reconheçam a 

importância de realizar práticas avaliativas mais justas e considerem o processo de 

ensino e aprendizagem, ainda não possuem os conhecimentos didático-pedagógicos para 

aturem como docentes no ensino superior. Isso fica claro em alguns extratos de fala 

alguns participantes os quais revelaram que, muitas vezes, se perdem ou não sabem 

como avaliar e disseram ver como desafio a avaliação formativa, pois nesse modelo o 

professor precisa ficar atento ao desenvolvimento do aluno, à forma como o estudante 

se apropria dos conteúdos – alicerce do trabalho docente.  

Para proceder à avaliação formativa, os professores precisam conhecer seus 

alunos a ponto de identificarem e respeitarem o tempo de aprendizado de cada um. O 

feedback do desenvolvimento dos estudantes é fundamental nesse modelo de avaliação, 

pois é o momento em que os alunos podem ser encorajados a rever, complementar e 

também corrigir algum possível erro em busca de construir novos conhecimentos. “Os 

discentes podem ser convidados a identificar, por si mesmos, seus acertos e erros e 

propor um plano de aprendizagem para superá-los” (ROMANOWKI & WACHOWICZ, 

2012, p. 137). 

 

4.2.3 Professor universitário 

 

Para o entendimento da subcategoria professor universitário, utilizamos a 

seguinte pergunta: “Como você aprendeu a ser professor universitário?” Encontramos, 

assim, nas respostas dos docentes universitários um dado curioso, pois todos fazem 

menção a algum professor que norteou sua vida acadêmica e os influenciou de alguma 

maneira, sendo um exemplo para se constituírem, agora, como docentes. Com o 

objetivo de conhecer o caminho profissional docente percorrido pelos participantes 

desta pesquisa, perguntamos se eles haviam tido alguma experiência como docentes na 

escola básica. Apenas dois participantes responderam afirmativamente, e essa resposta 

será analisada ao longo da discussão sobre esta subcategoria. 
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 Partimos do pressuposto de que as trajetórias docentes são construídas a partir 

das aprendizagens adquiridas pelas experiências vivenciadas pelos sujeitos ao longo do 

seu processo de formação da carreira profissional. Isaia e Bolzan (2009) compreendem 

que a constituição da docência universitária é marcada por um processo permeado pelas 

dimensões pessoais e profissionais e, ao longo desse processo, vai-se configurando o 

“ser professor”. 

 A dimensão pessoal, por sua vez, envolve uma construção subjetiva, ou seja, está 

associada à maneira como os professores e o mundo se relacionam e influenciam-se. Já 

a dimensão profissional refere-se à forma como os professores vivenciam as diferentes 

instituições de ensino ao longo de sua carreira e, a partir dessas relações institucionais, 

passam a adquirir o saber próprio da profissão. 

Nessa dinâmica compreendemos que os processos de 

subjetivação/objetivação envolvem a forma peculiar como cada 

docente, ao mesmo tempo em que incorpora o mundo pedagógico ao 

seu mundo pessoal, produz a sua compreensão desse mundo 

pedagógico. (ISAIA; BOLZAN, 2009, p. 122). 

 

Partindo dessa compreensão, podemos considerar que a identidade profissional 

do professor universitário pode estar associada a um movimento dinâmico que envolve 

uma dimensão pessoal e uma profissional, e ambas se situam em um dado contexto 

espaço-temporal. Assim, cada professor vai configurando a própria visão e forma de 

encarar a profissão mediante o processo em que vai se constituindo como docente. 

 É na apropriação das variadas formas e estratégias pedagógicas que a docência 

universitária vai se configurando pelo professor. As relações interpessoais também são 

importantes elementos constitutivos da identidade profissional do professor 

universitário, uma vez que são os atores educacionais (estudantes, professores, 

coordenadores) os principais protagonistas dos saberes adquiridos pelas experiências 

formativas de cada docente. 

Nos depoimentos a seguir, observamos que, para os participantes, o aprendizado 

da docência é um processo que acompanha toda a trajetória pessoal e profissional do 

professor. Para Isaia e Bolzan (2009), o professor constrói e reconstrói sua maneira de 

ser e estar na profissão ao longo da trajetória docente, sendo esse fato algo que todo 

professor precisa admitir para se constituir profissionalmente. Vejamos como os 

participantes se colocaram sobre isso: 
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É assim... coisas da vida que você vai aprendendo mesmo e teve dois 

professores aqui que eu tive uma boa influência e que foram dois 

professores que sempre tiveram um bom relacionamento com o aluno 

e isso eu achava positivo e pra mim foi fundamental. E digo mais: os 

dois, na formatura, eles tiveram um comportamento diferente comigo, 

de me procurar e me dar um abraço e dizer: “Rapaz, sucesso na 

profissão!” E a forma desses professores era assim e isso me chamou 

atenção e eu tentei absorver isso e eles eram na profissão pessoas 

realizadas como engenheiros. Mas eu não sei nem se aprendi, sabe? 

Mas na minha cabeça o que eu estabeleci como sendo “bom 

professor” pelo menos eu tenho visto...  (P2-E) 

Eu não aprendi não. Olha, eu não fiz Pedagogia, ninguém me ensinou 

nada não, ninguém ensina ninguém a ser professor. Eu tive um 

professor em particular que até hoje é referência pra mim. A maneira 

como ele dava aula, como ele tratava os alunos... olhe pra mim, eu 

acho que o ponto fundamental no processo de educação é como você 

trata o outro, o tratamento, a maneira como você olha para o aluno,  a 

maneira como você acolhe, o acolhimento do professor em relação ao 

aluno eu acho que faz toda a diferença. Porque pode ser a pior 

disciplina do mundo, mas, se o aluno se sente acolhido, eu acho que a 

barreira do não conhecimento por parte do aluno é quebrada naquele 

momento, porque ele sente o acolhimento. (P4 – C). 

Essa resposta é simples, vou dizer em duas palavras: não sei. Não sei 

não... eu não sei e também não julgo que aprendi ainda, estou 

aprendendo. Esse professor que te falei no início é uma pessoa que 

acreditava no que ele dizia, ele não estava apresentando uma coisa 

separada dele. Ele tinha convicção daquilo que estava dizendo. Então, 

havia uma inseparabilidade do que ele estava dizendo e o que ele era. 

Então isso, por exemplo, é um motivo de inspiração para mim. Eu não 

digo que eu consigo isso, mas eu busco me inspirar por isso. Ser 

íntegro, integridade é isso, a gente buscar superar na divisão, divisão 

entre o que a gente fala e a gente faz. (P8- PE). 

 

Os depoimentos acima ilustram o pensamento dos participantes da pesquisa que 

afirmam não terem ainda aprendido a ser professor universitário e avaliam ser esse um 

processo que vai se configurando no cotidiano do seu trabalho na universidade. Isaia e 

Bolzan (2009) entendem que as relações interpessoais no ambiente de trabalho 

assumem um papel relevante na construção da identidade profissional do professor.  

Os dados da presente pesquisa apontam que a relação com o outro pode forjar 

modelos que passam a ser seguidos. Nas falas acima transcritas, vimos que os 

participantes sentem-se influenciados de alguma maneira por seus antigos professores. 

Assim, o exemplo de seus antigos professores repercute no processo de constituição da 

identidade profissional docente do “bom professor” universitário. 

Realçamos o fato de a afetividade ser uma das principais dimensões que faz os 

participantes lembrarem seus antigos professores e, assim, acabarem adotando posturas 
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relacionadas a saber ouvir o aluno, ser compreensivo, investir na formação dos 

estudantes, incentivando-os e motivando-os. Os dados da presente pesquisa confirmam 

o pensamento de Isaia e Bolzan (2009), que veem a “aprendizagem docente como um 

processo iminentemente interpessoal”, ou seja, que se constitui a partir da interação e do 

relacionamento entre os atores educacionais. 

É importante, contudo, lembrar que a construção da identidade profissional é 

coletiva, mas também passa pelas crenças, valores e pontos de vista do sujeito. 

Observemos o seguinte recorte da fala de P6-P.  

Eu não sei... quando eu comecei, engraçado, eu reproduzi o modelo de 

professor tradicional e, geralmente, quando a pessoa vai pra prática 

docente, ela reproduz muitas vezes o estilo tradicional de ensino, 

mesmo tendo tido professores que foram como exemplo pra mim. Eu 

acho que talvez ainda assim envolva uma aprendizagem de você 

conseguir desenvolver o que era bom, pois eu sabia reconhecer, por 

exemplo. Esses professores que me marcaram, eu sabia reconhecer 

eles como bons professores, mas eu não sabia distinguir o que eles 

faziam pra ser bons. (P6-P) 

 

A fala de P6-P revela que, no percurso de escolarização, foi marcado pela 

educação tradicional e que, posteriormente, esse modelo foi reproduzido quando 

começou a trabalhar como docente. No entanto, esse professor reconhece que, mesmo 

tendo inicialmente reproduzido uma educação mais tecnicista, ele se lembrava dos bons 

professores que teve e, embora não saiba explicar por que os achava bons, recorda que a 

prática deles era diferente, por isso busca imitá-los.   

Perguntamos-lhe, então, como ele analisaria hoje suas aulas ministradas na 

universidade. Ele respondeu que se cobrava muito para ser um “bom professor” logo 

que foi aprovado no concurso para docente na UFPE, mas, ao passar do tempo, foi 

percebendo que algumas coisas que fazia não estavam dando certo. Desse modo, ele 

revelou que ter compreendido que a sala de aula não é uma unidade operativa e, de 

posse desse entendimento, decidiu investir no diálogo com seus alunos em sala de aula. 

Assim, P6-P afirma que ministra suas aulas, colocando questões norteadoras e 

instigando a participação dos estudantes, procurando sempre escutá-los, pois hoje tem 

consciência do seu papel de mediador na discussão. Por isso, diz ele, costuma ouvir a 

opinião dos alunos sobre o que funcionou, ou não, na aula ministrada. E avalia 

positivamente essa sua postura, porque o aproxima dos estudantes e estimula-os à busca 

de conhecimento.  
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A partir da fala do professor P6-P, remetemo-nos à ideia de professor reflexivo 

apresentada por Isaia e Bolzan (2009). Para essas autoras, esse professor é capaz de 

perceber a própria prática e torná-la objeto de reflexão. P6-P demonstrou o cuidado em 

pensar o porquê, como e para quem elege suas atividades educativas, e estimula os 

alunos a refletirem sobre as atividades propostas e sobre seu papel enquanto estudante 

em formação e futuro profissional. Entendemos essa postura como positiva por 

possibilitar uma nova compreensão de docência para P6-P, na medida em que o 

processo educativo vai sendo compartilhado entre estudantes e professor – ambos 

participantes desse processo. 

Percebemos que a construção da identidade profissional do “bom professor” 

universitário é construída a partir das experiências profissionais e de vida, o que envolve 

as referências de seus antigos professores bem como a reprodução das práticas deles. 

Nesse sentido, a trajetória acadêmica, os espaços institucionais (escolas e 

universidades), ainda quando estudantes e também já atuando como professores, o 

relacionamento com os pares (professores, alunos, gestores) são elementos que 

influenciam na constituição do ser professor universitário.   

Vale ressaltar que a lacuna observada na formação e na construção identitária do 

“bom professor” universitário está relacionada ao fato de que, na universidade, os 

docentes que fazem parte da nossa amostra revelaram que não participam de reuniões 

pedagógicas para compartilharem e refletirem sobre as próprias práticas docentes na 

universidade. 

 Podemos inferir que esse dado é um ponto negativo no processo de formação do 

professor universitário, ao passo que a reconstrução da identidade profissional docente 

passa também pelos saberes experienciais adquiridos ao longo do tempo bem como 

pelos espaços de partilha docente, e esses fatores vão subsidiando e dando forma aos 

conhecimentos específicos para tornar-se professor. 

Fernandes (2008) corrobora esse dado de nossa pesquisa, afirmando ser 

importante que os professores construam processos formativos que envolvam análise e 

reflexão da própria atividade e também compartilhem experiências com outros colegas 

de trabalho, a fim de promoverem uma discussão que envolva as práticas pedagógicas 

na universidade.  Entretanto essa autora alerta – e a presente pesquisa também constatou 

– que essa postura está bem distante da realidade no ensino universitário. Para 
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Fernandes (2008), as experiências formativas, desenvolvidas na universidade, se 

constituem um dos componentes pedagógicos de atuação no ensino superior, mas ainda 

são insuficientes. O que acontece na universidade é que, infelizmente, a formação tem 

sido construída a partir das experiências individuais dos docentes, sem lhes oportunizar 

a reflexão com os outros professores universitários, ou seja, a reflexão coletiva. 

Por conseguinte, fizemos aos dois participantes que tiveram experiências como 

professores na educação básica antes de ingressarem como docentes na universidade a 

seguinte pergunta: “Sua experiência como professor na educação básica trouxe 

alguma contribuição no exercício da docência universitária?”. Vejamos como P6-P 

se colocou: 

Totalmente. Principalmente, eu acho, pela questão afetiva. É um 

desafio muito grande. Imagina, eu estava na graduação em Psicologia 

e tinha contato com crianças pequenas. E eu esperava, quando eu 

cheguei lá, que eu ia estudar o comportamento das crianças e fui 

colocado como alguém que ia cuidar das crianças. Cuidar com um 

olhar pedagógico. E isso me colocou esse desafio do afeto, de que o 

afeto ele é essencial nesse processo de aprendizagem e eu não consigo 

ser um professor que não consegue trabalhar com o afeto... Hoje, na 

universidade, eu consigo estar aberto pro afeto, que é uma coisa que 

eu aprendi na creche, ou seja, que as crianças são espontâneas. Claro 

que, no ensino superior, você não pega mais crianças e nem pessoas 

espontâneas, mas eu ainda vejo nos olhos que tem ali, eu posso 

instigar eles a se tornarem mais espontâneos ou pelo menos se jogar 

nessa experiência [...]. (P6 P). 

 

Esse depoimento revela que, apesar de esses docentes inicialmente trabalharem 

com crianças na creche e ou posteriormente na universidade, existe primeiramente um 

ser professor que faz parte da sua identidade. Esse dado confirma que a construção da 

identidade não é algo estático, mas um processo dinâmico. O participante de nossa 

pesquisa era professor e continuou sendo docente, porém, antes, ensinava a crianças e, 

em seguida, tornou-se professor universitário e passou a ensinar a jovens e/ou adultos. 

A partir da fala dos sujeitos de nossa pesquisa, podemos constatar que o 

“processo de construção da identidade profissional desses docentes” foi se 

transformando com o próprio desenrolar da vida dos sujeitos. Podemos analisar que 

entre a atuação de P6-P na creche e, posteriormente, na universidade havia algo em 

comum que o fazia reconhecer-se como professor. Esse algo em comum está 

relacionado à dimensão afetiva. Entretanto, percebemos que ele procurou estratégias 

diferenciadas que respeitassem a singularidade de cada público com o qual trabalhou. 
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 Nesse caso, podemos inferir que existem experiências adquiridas na atuação 

profissional docente que foram se desdobrando ao longo das diferentes situações 

vivenciadas. Nossa amostra revelou que os professores participantes, cuja experiência 

teve início na educação básica, procuram entender as motivações e expectativas de cada 

faixa etária dos estudantes para tentarem adequar os interesses deles à aula no ensino 

superior. 

Em relação, no entanto, aos dois professores que tiveram experiência na 

educação básica antes de entrarem na docência do ensino superior, reconhecemos que a 

identidade profissional foi-se construindo a partir do que vivenciaram anteriormente. 

Desde o início, ou seja, ainda na educação básica, começaram a construir um saber 

profissional e didático-pedagógico que foi se reconstruindo ao longo do tempo, 

mediante a convivência com os estudantes (crianças e, posteriormente, jovens e/ou 

adultos) e as exigências da carreira acadêmica – dentre elas a relativa aos saberes 

científicos. Podemos inferir que esses aspectos foram delineando o modo de ser e estar 

na profissão. 

O que, contudo, chamou-nos a atenção em todas as respostas dos participantes 

foi o fato de eles terem consciência da necessidade de conhecer o outro como legitimo, 

ou seja, compreenderem a docência universitária como processo educativo, em que é 

fundamental os professores assumirem uma postura acolhedora em relação às 

necessidades cognitivas e psicológicas dos seus alunos. 

Diante disso, consideramos importante reconhecer o “bom professor” 

universitário, resgatando-lhe a pessoalidade, pois o vir a ser professor envolve uma 

dimensão pessoal, a singularidade de uma história de vida e trajetória profissional.  A 

perspectiva do professor visto como pessoa permite enxergar-lhes as necessidades, 

problemas, limitações, o que marcou o processo formativo da sua profissão, o que 

compartilhou com seus colegas de trabalho nos diferentes espaços institucionais e as 

referências de seus antigos professores que marcam sua atuação. É no percurso 

construído na inter-relação do trabalho e com as pessoas que o professor vai se 

construindo e reconstruindo sua identidade profissional (NÓVOA, 2009; GATTI, 1996).  

Assim, resgatar a identidade pessoal é reconhecer os elementos individuais e 

contextuais que participam da construção e reconstrução da identidade profissional. 
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Desse modo, este estudo revelou que o professor aprende a ser docente com a 

experiência na própria docência. Sabemos que 

A construção da aprendizagem de ser professor exige uma postura 

colaborativa que se faz na prática da sala de aula e no exercício de 

atuação cotidiana na universidade. É uma conquista social, 

compartilhada, pois implica em trocas e representações. O processo de 

aprender a ser professor se dá no exercício continuado da docência 

(ISAIA & BOLZAN 2009, p. 135). 

 

Desse modo, segundo o autor citado acima, no movimento de aprender a 

docência há duas direções que se complementam. A primeira corresponde à necessidade 

de contribuir no desenvolvimento formativo dos estudantes e a segunda está relacionada 

ao processo autoformativo docente. Assim, trata-se de uma relação dinâmica, pois, ao 

mesmo tempo em que os docentes atuam como formadores, eles também se formam.  

Os dados da presente pesquisa confirmam o pensamento de Isaia e Bolzan 

(2009), pois percebemos, a partir dos relatos dos participantes, que a aprendizagem da 

docência universitária é um processo que envolve a disponibilidade dos próprios 

professores para reconhecer e procurar estratégias que auxiliem na resolução de suas 

dúvidas e incertezas na profissão, e ao mesmo tempo ver seus alunos como pessoas e 

futuros profissionais em processo de formação. 

Ressaltamos, porém, que a maioria dos participantes da pesquisa “caiu de 

paraquedas” na docência universitária. Alguns, motivados por seus professores; outros, 

pela oportunidade de emprego. Contudo, todos eles encaram a docência universitária 

como um desafio, o que pode estar associado à compreensão de, que para exercê-la, faz-

se necessário aliar os conteúdos específicos de cada área do conhecimento universitário 

aos saberes pedagógicos específicos à docência.  

 

4.2.4 Considerações sobre a categoria “compreensões do „bom professor‟ 

universitário sobre a docência universitária” 

 

 Acreditamos que a identidade profissional docente é construída a partir da 

reflexão sobre as experiências vividas ao longo do trabalho, pois esse processo possui 

um importante valor formativo na medida em que, a partir dele, revivem-se as 
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trajetórias de vida e profissionais, reativando-se a memória e fazendo dela uma aliada 

para as aprendizagens experienciais. 

Diante dessas questões, o ser e o estar na docência universitária são 

compreendidos, aqui, a partir das trajetórias pessoais e profissionais, em que os atores 

educacionais vão assumindo papéis indispensáveis à constituição da profissão em busca 

da valorização da função pedagógica da profissão e da responsabilidade na formação 

dos estudantes e na autoformação, frente aos desafios e às novas maneiras e demandas 

da docência universitária. 

Diante dessas questões, os participantes entendem que, para o exercício da 

docência universitária, faz-se necessário o conhecimento científico, pois compreendem 

que essa é a condição básica do fazer docente, ou seja, é fundamental o aprofundamento 

dos conhecimentos específicos a cada área.  

Entretanto, nossa amostra revelou que existem muitas dúvidas sobre quais 

seriam as melhores estratégias didático-pedagógicas a serem utilizadas em sala de aula. 

Muitos não sentem segurança em organizarem um ambiente favorável para estimular a 

aprendizagem e promover a reflexão crítica dos estudantes. 

Nosso estudo revelou que o “processo de construção da identidade profissional 

do „bom professor‟ universitário” vai-se forjando a partir dos exemplos de professores 

que nortearam a vida acadêmica dele. Entretanto, no caso dos dois docentes que 

exerceram, anteriormente, a docência na educação básica, notamos que essa experiência 

profissional, ao longo do tempo, foi-se aprimorando e adaptando-se a partir das novas 

vivências. Esse dado revela a dimensão de um dos elementos individuais da identidade 

profissional do “bom professor”, pois está associada à trajetória profissional e de vida 

de cada docente. 

Nesse sentido, no processo de construção identitária do “bom professor” 

universitário, estão imbricadas as relações interpessoais, ou seja, a convivência com 

seus colegas de trabalho, com os estudantes, com a formação didático-pedagógica e a 

tentativa de se espelharem em seus antigos professores. 

Para sintetizarmos que elementos constituem a identidade profissional dos 

docentes que participaram de nossa pesquisa, registramos no Quadro a seguir o que para 

eles é ser um “bom professor” universitário. 
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Quadro 9 - Compreensões do “Bom Professor” Universitário sobre a Docência 

Universitária 

Elementos que participam da 

construção da identidade 

profissional do “bom professor” 

universitário 

Compreensões dos professores sobre docência 

universitária 

Responsável pela formação de 

profissionais 

 Compromisso com o ensino, além do interesse em 

fazer o estudante aprender. Ciência da própria 

responsabilidade com a formação de profissionais 

competentes e atuantes no mercado de trabalho. 

 Entendimento de que a docência universitária tem 

como objeto a formação do humano, sensibilidade e 

vontade de contribuir de maneira integral para a 

formação dos estudantes. 

Desafios da prática docente 

universitária 

 Infraestrutura da universidade. 

 Busca por interação na aula, preocupação com o 

processo de ensino e aprendizagem e interesse em 

desenvolver um ensino que traduza algum 

significado para os estudantes. 

 Preocupação com o processo avaliativo no ensino 

superior. Carência de conhecimentos didático-

pedagógicos específicos para a compreensão de 

avaliação da aprendizagem. 

Como aprendeu a ser professor 

universitário 

 Trajetórias construídas a partir das experiências 

vivenciadas ao longo do processo de formação da 

carreira profissional.  

 Dimensão afetiva. Adoção de posturas adotadas por 

antigos professores que ouvir os estudantes e 

investiam na formação deles, incentivando-os. 

 Compreensão da docência universitária como 

processo educativo, em que é fundamental os 

professores assumirem uma postura acolhedora em 

relação às necessidades cognitivas e psicológicas dos 

seus alunos. 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora da pesquisa a partir dos dados analisados. 

 

O quadro acima apresenta de maneira sucinta como o “bom professor” 

universitário compreende a docência universitária. Assim, a partir dessas compreensões, 

podemos constatar alguns elementos que participam do processo de construção da 

identidade profissional do “bom professor” universitário. Dessa forma, julgamos que 

podemos dar início à discussão sobre a última categoria: aspectos individuais e 

contextuais do processo de construção da identidade profissional docente do “bom 

professor” universitário. 
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4.3 Aspectos individuais e contextuais do processo de construção da identidade 

profissional docente do “bom professor” universitário 

 

 

Os estudos de Nóvoa (2009) reforçam a interação pessoa-professor e professor-

pessoa, resgatando a dimensão humana e relacional do ensino. Nesse sentido, 

acreditamos que o contato diário na sala de aula poderá possibilitar ao docente 

universitário construir novos significados para a sua prática docente. O pensamento de 

Bernadete Gatti se aproxima das ideias apresentadas por Nóvoa (2009), quando a autora 

defende que 

É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou 

essencialmente intelectuais, mas como seres essencialmente sociais, 

com suas identidades pessoais e profissionais, imersos numa vida 

grupal na qual partilham uma cultura, derivando seus conhecimentos, 

valores e atitudes dessas relações, com base nas representações 

constituídas nesses processos que é, ao mesmo tempo, social e 

intersubjetivo. (GATTI, 2003, p.196) 

 

Ademais, essa autora entende que o contexto social, cultural, político e 

econômico influencia no modo de vida na sociedade, ou seja, a interação desses fatores, 

de alguma maneira, molda a forma de os atores educacionais compreenderem o 

processo educacional.  

Desse modo, a forma como os professores constroem suas opiniões sobre o 

ensino, a educação, o papel profissional e as práticas educativas é estruturalmente 

delimitada pela maneira como esses profissionais se veem, como estruturam suas 

representações, como se descrevem, como veem os outros e a sociedade à qual 

pertencem (GATTI, 2003, p.196). 

Assim, a identidade profissional docente relaciona-se ao modo de ser e estar na 

profissão. Dessa forma, a construção da identidade profissional docente está associada 

às motivações, aos interesses, às expectativas e atitudes que se constituem elementos 

influenciadores no modo de ser profissional (GATTI, 1996, p.86). Assim, analisarmos, 

neste estudo, a construção do processo identitário do “bom professor” universitário 

considerando o contexto social, cultural e temporal dos participantes.  

A fim de alcançarmos os objetivos da presente pesquisa, submetemos a última 

categoria – aspectos individuais e contextuais do processo de construção da identidade 
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profissional docente do “bom professor” universitário – à análise e identificamos as 

seguintes subcategorias: motivações da escolha para o exercício da docência 

universitária; como o docente se percebe enquanto professor universitário; percepção 

do professor universitário a respeito do olhar que os seus alunos possuem sobre ele; 

considerações sobre o “bom professor” universitário. 

 

4.3.1 Motivações da escolha para o exercício da docência universitária 

 

Para análise desta subcategoria, fizemos aos participantes deste estudo a seguinte 

pergunta: “Por que você quis ser professor universitário?” O conteúdo das respostas 

revelou duas diferentes motivações: por acaso e a experiência como estudante na pós-

graduação.  

Ser professor universitário é sinal de status social. Entretanto, na maioria dos 

casos, é como pesquisador e mobilizador do conhecimento científico que o professor 

universitário se reconhece enquanto profissional. Assim, a identidade profissional do 

professor universitário está alicerçada, segundo a maioria dos docentes da universidade, 

nas questões relacionadas às atividades de pesquisa, mais do que no próprio exercício da 

docência (Zabalza, 2004). 

Vejamos, então, alguns registros de fala dos participantes de nossa pesquisa que 

nos permitem visualizar uma orientação sobre o lugar onde se alicerça a identidade 

profissional do “bom professor” universitário. Comecemos por “ouvir a voz” dos que 

nos disseram que são professores universitários por acaso. 

 
Olhe, eu digo a você que isso aconteceu por uma casualidade. Eu 

sempre gostei de ensinar. Quando eu era estudante, eu sempre [...] 

gostei de estudar. Estudar sempre me atraiu muito e, quando eu era 

estudante de Engenharia, eu dava muita aula, assim... particular, de 

matemática. Consequentemente, eu comecei a ensinar e as primeiras 

turmas que eu ensinei eram as pessoas da minha idade. E eu digo a 

você: você sabe na vida o que significa uma paixão? Minha paixão é 

ensinar! Eu sou engenheiro e sou professor, eu sou professor e sou 

engenheiro, e não sei qual das duas eu gosto mais (P1-E). 

 

Nessa fala, observamos que P1-E se reconhece como engenheiro e professor. Ou 

seja, ele se identifica com o ensino, mas valoriza a sua prática profissional como 
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engenheiro, pois acredita que dessa forma poderá contribuir de maneira mais 

significativa na formação dos estudantes universitários. 

O depoimento desse professor revela que a docência não foi uma escolha inicial, 

as motivações surgiram a partir das experiências vivenciadas ainda enquanto estudante, 

quando ministrava aulas particulares. Essas aulas aconteciam de maneira informal e o 

gosto e desejo em contribuir com a formação de pessoas foram surgindo com o passar o 

do tempo. Assim, aos poucos, as primeiras identificações com a docência aconteciam, 

na medida em que o gosto pelo conhecimento e por aprender também aflorava no 

participante. 

Zabalza (2004) acredita que existe uma tensão na construção da identidade 

profissional do professor universitário, pois entende que é algo indefinido. Isso se deve 

ao fato de a formação do docente universitário enfocar-se mais na pesquisa e/ou na 

atuação profissional. Dessa forma, esse autor compreende a dificuldade de reconhecer a 

identidade profissional do professor universitário vinculada à docência e às práticas de 

ensino. 

Ainda para Zabalza (2004), o professor universitário não se forma para exercer a 

docência, ela simplesmente acontece por circunstâncias variadas. A partir da análise da 

nossa amostra, podemos constatar que o acaso se constituiu como a principal resposta, 

quando perguntamos aos participantes quais as razões o fizeram seguir a docência 

universitária. 

Também segundo Zabalza (2004), a dimensão formativa do professor 

universitário, na maioria dos casos, tem sido preterida com o passar do tempo. Assim, a 

identidade dele vai sendo moldada como pesquisador e/ou profissional (médico, 

engenheiro, contador). Dessa forma, o exercício da docência universitária bem como a 

preparação específica, a partir dos quais os professores se apropriam dos saberes 

didático-pedagógicos, em alguns casos, vão sendo relegados. Isso porque, como pontua 

esse autor, 

A recuperação, ainda incerta, da natureza profissional da atividade 

docente exigiu, como condição prévia, separá-la das outras dimensões 

que caracterizam e complementam a identidade da ocupação de 

professor universitário; isto é, separar a atividade docente da atividade 

de pesquisa e de administração que também caminham juntas ao papel 

de professores. Ser docente ou ser bom docente é diferente (porque 

requer diferentes conhecimentos e habilidades) de ser um bom 

pesquisador ou um bom administrador. (ZABALBA, 2004, p.109). 
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Diante disso, entendemos que ser um bom pesquisador ou ser um bom 

profissional (médico, engenheiro, psicólogo) não faz desse sujeito um “bom professor” 

universitário, pois a docência deve ser realizada mediante a aquisição de conhecimentos 

específicos, como os saberes didático-pedagógicos que nortearão a prática desses 

profissionais nas instituições educacionais. 

Outro grupo de participantes afirmou que uma das razões da escolha da docência 

universitária foi a experiência como estudante na pós-graduação (mestrado e ou 

doutorado). É o que podemos verificar nos seguintes recortes das falas dos 

entrevistados: 

Interessante, eu não tive um pensamento assim, de ser professora 

universitária. As coisas foram acontecendo na minha vida e eu sempre 

gostei de estudar. Então, no primeiro momento como arquiteta, meu 

desejo era ser arquiteta que faz projetos de edificações, mas, como eu 

sempre gostei de estudar, resolvi voltar a estudar e foi nessa volta ao 

estudo que realmente eu comecei a pensar e me interessar pela 

docência. O que me motivou foi a pós-graduação, eu estar na pós-

graduação. E então começou a surgir o interesse pela pesquisa e pela 

docência. (P9-A). 

Mas eu não quis ser professora, eu me tornei professora. Quando eu 

terminei a graduação, eu fiz especialização né, e (...). Quando entrei 

no mestrado, o meu orientador, ele disse que eu tinha jeito pra ser 

professora e eu comecei a ensinar algumas disciplinas no lugar dele, 

substituindo ele, e eu fui indo. Eu não nasci com a vocação de ensinar, 

eu fui descobrindo aos poucos e eu fui estimulada pelo meu 

orientador. (P4-C). 

 

Os depoimentos acima revelam que os participantes não tinham como primeira 

opção o exercício da docência universitária. Vimos que essa escolha se fez em 

decorrência da identificação inicial com a pesquisa, ou do apoio dos orientadores ainda 

na pós-graduação.  

Chamamos atenção para a fala de P4-C, ao declarar que o seu orientador 

acreditava que o orientando (nosso entrevistado) tinha “jeito” para ser professor. 

Quando questionamos o que seria esse “jeito”, o participante disse que acreditava ser a 

maneira como ele apresentava os seminários durante as aulas na pós-graduação. 

De acordo ainda com esse participante, a forma como ele conseguia passar o 

conteúdo, nos seminários apresentados, chamava a atenção do seu orientador que o 

convidou a ministrar algumas aulas em uma faculdade particular na qual estava sendo 

implantado um novo curso de ciências contábeis. 
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Para Zabalza (2004), a pesquisa é um importante aspecto que participa da 

dinâmica universitária, e os professores precisam realizá-la. Porém, o campo científico, 

os estudos elaborados na universidade exercem um papel de tanto destaque, que acabam 

comprometendo o desenvolvimento do ensino universitário de qualidade.  

É importante desatacar que todo o esforço, a dedicação, o tempo voltados para a 

elaboração do conhecimento científico por meio das pesquisas realizadas pelos 

professores universitários não os qualifica para a docência universitária, para cujo 

exercício são necessários saberes próprios. 

Podemos inferir, a parir das falas de P9-A e P4-C, que o mestrado e/ou o 

doutorado ampliaram, de alguma maneira, as possibilidades para a docência. Essa é uma 

realidade de algumas pessoas que estão cursando os programas de pós-graduação no 

Brasil, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, n
o
 9.394/96 dispõe que, 

para ser professor universitário, essa formação é necessária. Entretanto a LDB não faz 

menção alguma à formação didático-pedagógica. Tomando como exemplos os 

participantes desta pesquisa, constatamos que essa formação específica – a didático-

pedagógica – não é exigida para o exercício da docência. É importante ressaltar que 

apenas uma boa apresentação de um seminário não faz de um estudante de pós-

graduação um “bom professor” universitário.  

Entretanto, mesmo com a dificuldade apresentada pela falta de formação 

didático-pedagógica para a atuação na docência universitária, os participantes da 

pesquisa foram lembrados pelos seus alunos como “bons professores” universitários. 

Assim, nas próximas subcategorias, iremos perceber, a partir da fala dos professores que 

participaram da nossa amostra, que eles se identificam com a docência e procuram 

manter uma relação amigável com os estudantes – postura que consideram positiva e 

diferenciada na universidade.  

A seguir, discutiremos essas questões com maior profundidade a fim de 

identificarmos os elementos contextuais e individuais que participam do processo de 

construção da identidade profissional do “bom professor” universitário. 

 

4.3.2 O olhar sobre SI enquanto professor universitário 
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A investigação desta subcategoria foi realizada a partir da seguinte pergunta: 

“Como você se vê enquanto professor universitário?”. Encontramos, nas respostas, o 

conteúdo relacionado a: satisfeito e realizado em ser professor. Como vemos, essa 

satisfação está relacionada com a identificação com docência universitária, e a 

oportunidade proporcionada pela sua profissão de formar futuros profissionais. 

Olha, eu me vejo como realizado, mas não pronto. Mas eu posso olhar 

pra trás com satisfação, eu não tenho arrependimento de ter feito a 

escolha e gosto do que faço. E a sala de aula não é alguma coisa sem 

prazer pra mim, pra mim é um bom encontro e isso pra mim é 

satisfatório, é pleno. (P5-C). 

Eu fico emocionado em ser professor e como eu me vejo é um 

negócio difícil de se explicar. Por exemplo, a sua pesquisa, onde os 

alunos me veem como um “bom professor”, assim, eu não tenho 

aspiração nenhuma de ser. Eu procuro fazer o meu trabalho, o meu 

papel, vou ficar muito feliz se os estudantes aprenderem. Eu venho 

aqui para transmitir pros estudantes o que eu sei. Porque ser professor 

pra mim é uma coisa tão sublime! Sabe o que o ser humano tem de 

mais sublime?! É o conhecimento e esse conhecimento eu adquiri no 

dia a dia, com a experiência, estudando, eu estudo direto, sempre, 

sempre me atualizando, o que tem de mais novo eu procuro trazer pros 

alunos. (P1-E). 

 

Os resultados obtidos pela nossa amostra apresentam uma certa similaridade 

com a pesquisa apresentada por Cunha (2013), pois os participantes da presente 

pesquisa também se identificam com a profissão e têm prazer em exercer a docência. 

Um dos aspectos que mais contribui para esse prazer, segundo os docentes 

entrevistados, é a possibilidade de encontrar com os estudantes e participar do processo 

de ensino e aprendizagem deles. Assim, o convívio com os estudantes é algo que instiga 

e anima os professores universitários no sentido de que os mesmos se emocionam, 

quando lembram que também são responsáveis pela formação de futuros profissionais. 

O convívio com os estudantes é visto pelo professor universitário que representa 

nossa amostra como uma oportunidade de se atualizar, pois é visto como passibilidade 

de renovação e atualização dos conhecimentos necessários para o desempenho da 

profissão em formação. Assim, podemos inferir que os professores se percebem como 

articuladores do processo de aprendizagem dos estudantes universitários. 

Apoiamos nossa discussão nas ideias de Nóvoa (2009), Gatti (1996) e Cunha 

(2013) para quem a dimensão pessoal do professor universitário é algo esquecido no 

exercício de docência. Assim, os autores citados acima criticam as pesquisas que não 
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consideram o que a profissional é, sente, ou vive, bem como as expectativas criadas ao 

longo do seu trabalho. Ademais, criticam as pesquisas que tratam esses fatores como 

irrelevantes. 

Entretanto, acreditamos que a forma de o professor aproximar-se do estudante e 

a pessoa que demonstra ser podem influenciar positiva ou negativamente no 

relacionamento com estudante em sala de aula e no processo de ensino e aprendizagem. 

(NÓVOA, 2009; GATTI, 1996; CUNHA, 2013). 

Como já registramos, gostaríamos de resgatar a dimensão pessoal do professor 

universitário e, para tanto, acreditamos que os vínculos formados com a universidade, 

com os outros professores e os estudantes são importantes elementos que caminham 

para uma dimensão afetiva e podem estar associados à satisfação pessoal.  

Os docentes que participaram da nossa amostra se veem como satisfeitos e 

realizados em ser professor. Essa constatação nos remete a Zabalza (2004), para quem 

quanto maior for a satisfação em realizar as tarefas relacionadas à docência melhor será 

a participação dos professores nas atividades relacionadas à universidade. Esse autor 

também acredita que os docentes terão mais prazer em aprimorar a qualidade dos 

processos formativos desenvolvidos pelo ensino universitário e diz que, como a 

universidade é uma instituição com um forte predomínio do aspecto individual, é 

importante que esse espaço proporcione momentos e estimule interesses que favoreçam 

a satisfação pessoal do docente para que seu trabalho seja desenvolvido com qualidade. 

Para Zabalza (2004), a satisfação pessoal em realizar o trabalho docente pode 

estar associada à melhor estratégia utilizada nas relações que os sujeitos mantêm com 

seu trabalho. As estratégias desenvolvidas pelos docentes lembradas como possíveis 

causas para a satisfação são as seguintes: 

 a construção de uma autonomia pessoal, principalmente relacionada às 

decisões que precisam ser tomadas; 

 o desenvolvimento de novas habilidades no seu trabalho; 

 a criação de expectativas do ponto de vista pessoal em nível profissional; 

 o reconhecimento de seu trabalho; 

 o sucesso; 
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 a responsabilidade com seu trabalho, comportando-se de maneira adequada 

no ambiente profissional. 

Podemos inferir, a partir dos depoimentos dos participantes, que o item a 

criação de expectativas do ponto de vista pessoal em nível profissional (ZABALZA, 

2004) foi lembrado pelos “bons professores” universitários quando se referiam ao olhar 

que possuem sobre si mesmos enquanto professores universitários. As respostas giram 

em torno da emoção e gratificação em contribuir com a formação dos futuros 

profissionais e como eles se sentem felizes em dar sentido à aprendizagem dos 

estudantes. Para os participantes, ensinar não é visto como algo “maçante” ou uma 

exigência da universidade que precisa ser cumprida, mas como um momento de troca de 

experiências e principalmente de renovação pessoal adquirida no contato com os 

estudantes. 

Também há referências ao item desenvolvimento de novas habilidades no seu 

trabalho (ZABALZA, 2004) nas falas dos docentes participantes de nossa pesquisa, 

quando fazem menção à difícil adaptação à profissão docente e às tentativas para a 

construção de uma identidade docente, marcadas por erros e acertos na prática docente. 

Esses momentos, contudo, influenciaram na construção do ser professor universitário. 

Ademais, inferimos, quando da análise de nossa amostra, que o “bom professor” 

universitário compreende o processo educativo a partir do reconhecimento do “outro” 

como legítimo (esse “outro” é o aluno). Os participantes entendem que o professor é 

responsável por acolher, oferecer ajuda para que o estudante sinta segurança no 

processo que envolve a construção do novo conhecimento. 

Então, as novas habilidades que os professores constroem a partir das 

experiências ao longo do seu trabalho são compreendidas, aqui, como a conquista, pelo 

professor, de um olhar mais sensível e acolhedor em relação a seus estudantes. 

Já quanto ao item o reconhecimento de seu trabalho (ZABALZA, 2004), 

percebemos que isso é motivo de orgulho para o “bom professor” universitário, como 

podemos constatar no seguinte recorte de fala:  

Eu tenho muito orgulho do que faço. E eu me sinto muito bem quando 

as pessoas me chamam de professora. Eu sou muito vaidosa nesse 

sentido, sabe? Saber que as pessoas estão me reconhecendo como uma 

pessoa capaz de contribuir para sua formação. (P7-P). 
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Essas reflexões nos remetem a Nóvoa (2009) e Gatti (1996), para quem os 

diferentes níveis institucionais de tomada de decisões na universidade deveriam 

considerar mais os aspectos voltados ao professor como pessoa e valorizar e reconhecer 

a docência universitária, além de estimular as expectativas em torno do ensino, da 

aprendizagem e da didática.  

Esses autores também acreditam que o sentimento de pertença à profissão 

docente bem como o sentido e significado que os professores atribuem à docência 

poderão promover bem-estar no exercício das tarefas educacionais na universidade. 

Neste estudo, a identidade profissional do “bom professor” universitário se revelou 

como satisfeito e realizado em ser professor. 

  

4.3.3 O olhar dos estudantes na percepção do docente sobre ser professor 

universitário 

Esta subcategoria foi analisada partir da seguinte pergunta: “Como você acha 

que os estudantes o veem como professor universitário?” As respostas revelaram que os 

professores universitários acreditam que os estudantes os veem como exigente/ 

acessível. 

Há muita ambivalência. Eu acho assim, que aqueles estudantes que 

são... que querem realmente aprender, eles gostam da minha atuação, 

porque eles sabem que sou exigente... Eu me acho uma professora 

exigente e me orgulho disso. Então assim, eu sou exigente porque eu 

não aceito qualquer resposta, eu quero que as respostas sejam muito 

argumentadas. E também que a linguagem usada seja uma linguagem 

adequada, linguagem técnica, adequada. Você pode falar isso de 

qualquer maneira, então você não precisa estar estudando Psicologia, 

aí você tem que falar de uma maneira que você se diferencie, de uma 

maneira apropriada que tem sentidos específicos. (P7-P). 

 

Os professores acreditam que são considerados bons, porque os estudantes os 

veem como exigentes. Esse dado é semelhante ao da pesquisa apresentada por Cunha 

(2012) que revelou que os alunos não apontam como um “bom professor” os que são 

vistos como “bonzinhos”, pois o estudante valoriza o professor exigente, que cobra dos 

alunos participação em sala de aula e compromisso com seus estudos. 

A presente pesquisa revelou que a percepção do professor universitário a 

respeito do olhar que seus alunos possuem sobre ele está relacionada à sua postura 

exigente/acessível. Os professores são orgulhosos e felizes, quando os estudantes os 
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consideram exigentes, pois, para o “bom professor” universitário, esse julgamento é um 

reconhecimento positivo do seu trabalho. Assim, ser exigente/acessível significa 

reafirmar o compromisso que os professores possuem com a docência e a formação dos 

estudantes. 

Também percebemos que os professores acreditam que ser exigente é positivo, 

porque seus alunos podem perceber que eles exigem que os estudantes dominem os 

conhecimentos relacionados aos termos técnicos referentes à sua profissão. O “bom 

professor” universitário exige que seus alunos saibam utilizar, de forma adequada, os 

conhecimentos ensinados quando estiverem atuando profissionalmente. 

Assim, podemos afirmar, a partir da nossa amostra, que a percepção do “bom 

professor” universitário a respeito do olhar que seus alunos possuem sobre ele está 

relacionada à sua postura acessível e compreensível quanto às necessidades dos 

estudantes. Os participantes declaram que se preocupam em não desenvolver uma 

relação hierárquica com os estudantes e acham importante manter um contato próximo, 

de forma que os estudantes possam ficar à vontade para tirarem suas dúvidas, 

conversarem e construírem uma relação de confiança em favor da aprendizagem. 

Apoiamo-nos nas ideias de Nóvoa (1992) para analisarmos os dados 

apresentados acima, pois esse autor acredita que processo identitário se dá em um 

espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão. Nessa perspectiva, o 

sentimento de identidade pode estar associado à reflexão e ao olhar que o professor 

possui sobre si e seu trabalho. A identidade profissional do “bom professor” 

universitário, assim, vai-se delineando por meio do conhecimento que o docente possui 

de si e também a partir do olhar do outro sobre o seu trabalho. Nesse sentido, a 

identidade assume um caráter de complementariedade eu/outro, pois o outro é quem 

legitima a nossa identidade (RIOS, 2002). 

Assim, o trabalho diário com os estudantes pode ser um importante elemento de 

construção identitária do professor universitário, pois é essa situação que provoca no 

professor certo conhecimento de si e de suas próprias emoções, e que dá a pista sobre o 

andamento de seu trabalho bem como o que deve ser melhorado ou mantido no 

exercício profissional. 
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No caso, da nossa amostra, a construção da identidade do “bom professor” 

universitário passa pela compreensão que possuem da sua postura: exigente/ acessível. 

 

4.3.4 Considerações sobre o “bom professor” universitário 

Esta subcategoria foi formulada com o auxílio de duas perguntas: “Na sua 

opinião, o que é ser um „bom professor‟ universitário?” O conteúdo das respostas 

evidenciou que o “bom professor” universitário é aquele que possui bom 

relacionamento com os estudantes.  

A segunda questão foi: “Você se considera um „bom professor‟ universitário? 

Justifique”. Essa pergunta promoveu certa ponderação nas respostas dos participantes, 

pois foram muito tímidos e cautelosos para respondê-la. Muitos não se consideram bons 

professores, mas afirmam que buscam aprimorar a docência. O aprimoramento da 

docência é visto pelos participantes como a oportunidade de considerar os erros e 

acertos, e a reflexão individual a partir deles, como um aliado nesse processo de 

realização de um bom trabalho na universidade. 

A seguir apresentaremos a discussão sobre a subcategoria construída a partir das 

respostas à pergunta: Na sua opinião, o que é ser um “bom professor” universitário? 

Registramos as seguintes falas para elucidar o conteúdo das respostas dos participantes: 

bom relacionamento com os estudantes. 

Eu acho que precisa ser humano, precisa ser dócil, precisa ser 

verdadeiro, ele precisa ser amável. Ele tem que deixar o orgulho de 

lado, tem que deixar a petulância de lado, arrogância, que a gente 

encontra muito esse reclame por parte do aluno, O professor é quase 

que um pai. Mas eu acho que o “bom professor” tem que ter esse 

interesse com o outro, eu acho que a gente precisa amar e, se não 

amar, eu não vou ter paciência, não vou tentar melhorar o processo de 

comunicação... Eu creio que um “bom professor” precisa saber 

equilibrar seus sentimentos, seus objetivos, com as técnicas do ensino 

e aprendizado e, no meu caso, eu fui aprendendo, acertando, errando, 

corrigindo. Eu já tive mecanismos de ensino e avaliação diferentes de 

um semestre pro outro como um teste, pra ver o que dava melhores 

resultados. Então essas coisas eu fui aprendendo. (P5-C) 

Acho que primeiramente é alguém que gosta do que faz que é capaz 

de se aproximar dos alunos, que é capaz de entender onde ele está, que 

instituição é essa. E que esteja aberto pra estar junto, pra conseguir 

construir com os alunos conjuntamente nesse processo. (P6- C) 

Ao longo desta pesquisa, buscamos desenvolver um estudo que nos permitisse 

conhecer o “bom professor” universitário a partir do que ele nos traria como 
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compreensão de sua docência. Esse caminho, segundo Nóvoa (2009), é uma estratégia 

para resgatar a pessoalidade do professor 

Os depoimentos acima indicaram que o “bom professor” universitário pode ser 

reconhecido a partir do que Rios (2011) já enunciara: a ética na docência. Isso porque 

A ética funda-se nos princípios do respeito, da justiça e da 

solidariedade. Todos e cada um deles apontam para a necessidade do 

reconhecimento do outro. Nós afirmamos que fazemos isso no 

cotidiano de nossas relações, mas, se observamos bem, com muita 

frequência, deixamos de fazê-lo. Passamos pelas pessoas como se elas 

não existissem, deixamos de ouvir o que elas nos dizem, vamos 

adiante com o nosso discurso sem considerar a palavra, as ideias e os 

sentimentos. (RIOS, 2011, p. 238). 

 

A partir do pensamento de Rios, podemos inferir que o “bom professor” 

universitário foi reconhecido pelos participantes de nossa amostra a partir da habilidade 

de diálogo, da tentativa de não negligenciar o “outro”.  Esse outro, podemos considerar, 

são os estudantes e as necessidades deles. O “bom professor” universitário também é 

aquele que sabe ouvir o estudante e desenvolve seu trabalho, buscando aproximar a 

realidade da profissão em formação dos conteúdos teóricos. 

Percebemos, a partir do depoimento de P5-C e de P6-C, que o “bom professor” 

universitário é considerado por eles como aquele que se aproxima do seu aluno e 

procura manter um olhar atento às necessidades e dificuldades deles. Também é o 

profissional que se identifica com a docência universitária e entende que os conteúdos 

precisam ser ministrados de tal maneira, que facilitem a aprendizagem dos estudantes. 

Ou seja, realiza as tarefas educacionais visando contribuir para a construção do curso de 

graduação mais exigente e que desafie e estimule os estudantes na construção de novos 

conhecimentos. 

Considerando a fala de P5-C, podemos inferir que esse participante de nossa 

amostra lembra a importância de conhecer a turma com a qual se trabalha em cada 

semestre, inclusive considerando os erros e acertos ao longo do exercício da docência e 

refletindo sobre a prática para corrigir alguma lacuna ou manter posturas que foram 

adequadas e coerentes para as situações que envolvem a aprendizagem, o bom 

relacionamento, a sensibilidade, o saber ouvir. 

Nóvoa (2009), ao discutir a necessidade da formação de professores que seja 

construída na profissão, aponta a importância de lembrar o que é um “bom professor”. 
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Essa reflexão visa contribuir para um debate voltado para as dimensões pessoais e 

profissionais na construção da identidade profissional docente. 

Nesse sentido, nossa amostra revelou que a identidade profissional do “bom 

professor” universitário se constrói, a partir da preocupação com o relacionamento que 

os professores universitários estabelecem com os estudantes. Esse dado indicou uma 

similaridade com duas das dimensões que caracterizam o trabalho docente trazidas por 

Nóvoa (2009): o conhecimento, que dispõe sobre a preocupação com a aprendizagem 

significativa dos estudantes, e o tacto pedagógico, que propõe que as relações 

profissionais estão entrelaçadas com as dimensões pessoais dos sujeitos envolvidos. 

A primeira dimensão diz respeito ao trabalho educativo que deveria ser 

direcionado para a aprendizagem dos estudantes, ideia trazida pela dimensão do 

conhecimento. Podemos inferir que essa perspectiva se propõe a romper com os valores 

construídos ao longo tempo sobre a profissão docente, segundo os quais o professor é 

visto como único detentor do conhecimento e, portanto, seu papel é transmitir os 

assuntos aos alunos. Não é uma tarefa fácil contribuir para a aprendizagem de uma 

pessoa. Assim, o exercício da docência, conforme estamos discutindo ao longo desta 

pesquisa, é uma atividade complexa e difícil, que envolve uma série de competências 

para que esse profissional torne-se docente (NÓVOA, 2009). 

Entretanto, pensando especificamente na formação de professores, Nóvoa (2009) 

sugere um modelo que pode servir de inspiração, chamando atenção para o grupo de 

estudantes de medicina que observou e a partir do qual constatou que a formação 

baseada na observação traz sentido à aprendizagem da profissão. 

 Nesse sentindo, o aprofundamento teórico é uma das possibilidades de ampliar 

os conhecimentos, ou seja, a formação docente ganharia mais sentido se fosse discutida 

a partir dos problemas reais enfrentados no cotidiano do trabalho docente. Outro ponto 

destacado pelo autor é a reflexão realizada coletivamente sobre o caso estudado. Assim, 

para se tornar docente, é fundamental que esse profissional compreenda de maneira 

integral todas as dimensões do conhecimento (NÓVOA, 2009). 

Outra dimensão discutida pelo autor diz respeito ao tacto pedagógico, que se 

refere à demonstração da preocupação do professor em possuir um olhar sensível e 

acompanhar o percurso de construção do conhecimento. Esse autor pontua que 
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Tanto as vivências pessoais como das práticas profissionais são 

essenciais para que cada um adquira uma maior consciência do seu 

trabalho e da sua identidade como professor. A formação deve 

contribuir para criar nos futuros professores hábitos de reflexão e de 

autorreflexão que são essenciais numa profissão que não se esgota em 

matrizes científicas ou mesmo pedagógicas, e que se define, 

inevitavelmente, a partir de referências pessoais. (NÓVOA, 2009, p. 

40) 

Esse autor entende que a formação de professores deve se deter às dimensões 

pessoais da profissão docente, pois é o relacionamento e a comunicação entre os atores 

educacionais que definem o trabalho pedagógico. Portanto, nessa perspectiva, vê-se que 

é impossível separar as dimensões pessoais das dimensões profissionais, para que se 

alcance uma dimensão mais humana e relacional do ensino, desenvolvido no cotidiano 

da sala de aula. 

A seguir, iremos apresentar as análises acerca da última pergunta: Você se 

considera um “bom professor” universitário? Justifique. Essa questão nos possibilitou 

destacar elementos pessoais que contribuem para a discussão em torno de um olhar 

diferenciado acerca do “processo de construção da identidade profissional do „bom 

professor‟ universitário”. Os extratos de fala a seguir elucidam nossa análise. 

Não. Eu quero dizer que eu busco ser. Seria pretensão dizer que sou. 

Até porque, se eu disser que sou... é tenho consciência que muita coisa 

eu preciso melhorar. Algumas coisas eu acho que eu nem tenho 

consciência. Mas muita coisa eu tenho consciência que eu preciso 

melhorar. Se eu dissesse que sou bom, já tiraria isso de lado. Então eu 

digo que eu procuro ser um educador. (P8-P). 

Eu sou suspeito pra falar, eu prefiro que os estudantes digam. Mas eu 

me esforço em ser um “bom professor”, cumpridor das minhas 

responsabilidades, cumpridor dos meus horários. Mas eu começo a 

aula no horário e termino no horário. Pois tudo na vida é encarar as 

coisas com seriedade, sabe? Minha relação com os alunos é sempre 

muito respeitosa, cordial, e tem professor que acha uma coisa absurda 

se comunicar com os alunos por wthasapp, mas eu falo que isso é 

muito útil, pois a comunicação é imediata. Enfim, eu procuro ser um 

professor cumpridor das minhas obrigações e respeitar os alunos. E eu 

acho que a bagagem profissional é esse diferencial que os alunos 

veem. É essa vivência profissional, acho, que diferencia o “bom 

professor”. E eu abri uma linha de pesquisa aqui com os alunos a 

partir das experiências profissionais e das necessidades do mercado. 

(P1- E). 

 

A compreensão que os participantes possuem sobre si e sobre seu trabalho como 

docente universitário demonstrou o interesse em corresponder às exigências do trabalho 

na universidade. Ou seja, os participantes acreditam que seu papel enquanto professores 
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universitários implica o cumprimento dos seus compromissos, tais como pontualidade, 

relação respeitosa com os estudantes, ser um professor universitário com vivência 

profissional, a fim de contribuir para a formação dos estudantes.  

Podemos afirmar, a partir da nossa amostra, que os professores ainda são tímidos 

e cautelosos para se reconhecerem como bons professores universitários. É possível 

afirmar que, ao assumirem esse posicionamento, os participantes de nossa pesquisa 

tenham tido a intenção de preservar suas ações como docentes, buscar sempre aprimorar 

seu trabalho e nunca se acomodar a apenas cumprir suas obrigações na universidade. 

Compreendemos, então, o “bom professor” universitário como um ator social, 

composto por emoções, personalidade, interesses, posicionamentos, culturas, cujo modo 

de agir e pensar são carregados de marcas e contextos nos quais se inserem. Assim, o 

processo de construção da identidade profissional do “bom professor” universitário não 

é um dado adquirido como também não é um produto acabado, mas se constitui como 

um lugar de lutas, um espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão 

(NÓVOA, 1992, p. 16). 

Concordamos com Rios (2011), para quem a identidade é um processo que se 

constrói no reconhecimento de si mesmo e do outro. Para essa autora, “somos „nós 

mesmos‟, exatamente quando nos diferenciamos e somos reconhecidos pelos „outros‟, 

„outros nós‟, identificados na relação.” (RIOS, 2011, p. 231).  

Aprendemos a ser quem nos dizem que somos. Nesse sentido, quando P1-E 

considera primeiro a opinião dos estudantes para ser identificado como um “bom 

professor” universitário, podemos inferir, a partir do pensamento de Rios (2011), que o 

olhar do estudante sobre seu trabalho é que legitima a identidade do professor. E, 

portanto, o reconhecimento do outro, que foi identificado nessa relação, é um 

importante elemento constitutivo da identidade profissional do “bom professor”. 

Nossa pesquisa se aproxima da ideia de Rios (2011) ao constarmos que não 

basta ser um engenheiro competente para ser um “bom professor” no curso de 

graduação de Engenharia Civil, ou um psicólogo competente para ser um “bom 

professor” no curso de graduação em Psicologia. 

Ademais, os dados coletados pela nossa amostra revelaram uma semelhança com 

o pensamento de Tardif (2002), para quem o “bom professor” é aquele que domina sua 
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matéria, ou seja, os saberes específicos de sua área de conhecimento, e não só 

administra certos conhecimentos referentes ao processo educativo e como também 

desenvolve um saber prático baseado em sua experiência no cotidiano da sala de aula.  

A pesquisa de Abdalla (2009), apresentada na introdução do presente estudo, 

corrobora os nossos achados, pois revela que o sentido atribuído à profissão docente, 

pelos professores universitários, está relacionado ao desenvolvimento das atividades, 

atribuídas pela universidade, com seriedade e compromisso. Além disso, os dados são 

confluentes na medida em que os professores afirmam manter também um 

relacionamento amigável e de confiança com os estudantes, dizem estar disponíveis 

para minimizarem as dificuldades dos estudantes, envolverem-se com a comunidade 

escolar e procurarem contribuir com as reflexões para o desenvolvimento do bom 

ensino. 

 

4.4 Considerações sobre a categoria “aspectos individuais e contextuais do 

processo de construção da identidade profissional docente do „bom professor‟ 

universitário” 

Compreendemos os elementos individuais e contextuais do processo de 

construção da identidade profissional do “bom professor” universitário a partir da 

concepção de Dubar (1997), para quem a identidade profissional é um processo que 

pode estar vinculado a duas dimensões: uma interna, relacionada ao próprio indivíduo, e 

outra externa, que se constrói no ambiente de trabalho e nas relações estabelecidas.  

Assim, considerando o pensamento desse autor, compreendemos que os aspectos 

individuais da construção da identidade profissional do “bom professor” universitário se 

articulam com a maneira como o próprio docente universitário pensa sobre si enquanto 

professor e a percepção dos seus alunos sobre ele. 

Ademais, julgamos como aspectos contextuais do processo de construção da 

identidade profissional do “bom professor” universitário o modo como professor se 

relaciona com seu ambiente de trabalho como também o que impulsionou esse docente 

a tornar-se professor universitário e o que ele espera de um “bom professor” 

universitário. 

Desse modo, compreendemos que é no cotidiano do trabalho, nos seus conflitos, 

nas posturas assumidas, nas experiências compartilhadas que o profissional assume um 
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importante desafio na construção da sua identidade profissional. No caso da presente 

pesquisa, é no exercício da docência universitária que o professor poderá construir suas 

identificações como profissional como também ser reconhecido pelo outro diante de 

suas competências e habilidades. Por conseguinte, destacamos que a construção da 

identidade profissional docente se constitui também na projeção que cada professor faz 

de si no futuro, na sua trajetória e formação na docência universitária (DUBAR, 1997). 

No Quadro abaixo, apresentamos uma síntese dos dados que compuseram esta 

categoria e, no próximo capítulo, um resumo das análises relativas à questão: para onde 

os dados apontam? 

Quadro 10 – Elementos contextuais e individuais da construção da identidade 

profissional do “bom professor” universitário 

Elementos contextuais e 

individuais da construção 

da identidade profissional 

do “bom professor” 

universitário 

O que dizem os professores 

Motivações da escolha 

profissional para o exercício 

da docência universitária  

(Contextual) 

 Por acaso. 

 Experiência como estudante na pós-graduação. 

Considerações sobre o “bom 

professor” universitário 

(Contextual) 

 É aquele que sabe ouvir o estudante e desenvolve seus trabalhos 

buscando aproximar a realidade da profissão em formação com 

os conteúdos teóricos 

 Os professores ainda são tímidos e cautelosos para se 

reconhecerem como “bons professores” universitários. Talvez 

esse posicionamento se deva ao fato de não desejarem acomodar-

se a simplesmente cumprir suas obrigações na universidade, mas 

buscarem sempre aprimorar o trabalho. 

 O “bom professor” universitário foi reconhecido em nossa 

amostra a partir da sua habilidade em dialogar a fim de não 

negligenciar o “outro”. Esse outro, podemos considerar, são os 

estudantes e suas necessidades. 

Como o docente se percebe 

enquanto professor 

universitário 

(Individual) 

 Satisfeito e realizado em ser professor.  

 O sentimento de pertença à profissão docente bem como o sentido 

e significado que os professores terão sobre a docência poderão 

promover um bem-estar no exercício das tarefas educacionais na 

universidade. 

Percepção do professor 

universitário quanto ao olhar 

que os seus alunos possuem 

sobre ele 

(Individual) 

 Exigente/ acessível. 

 Os professores acreditam que ser exigente é positivo, pois o “bom 

professor” universitário exige que seus alunos saibam utilizar, de 

forma adequada, os conhecimentos que são ensinados, quando 

estiverem atuando profissionalmente. 

Fonte: Desenvolvido pela autora da pesquisa a partir dos dados analisados. 
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5 O QUE OS DADOS APONTAM 

 

A análise dos questionários nos permitiu constatar que o olhar do “outro” 

legitima nossa identidade e, pensando nisso, optamos por identificar o que os estudantes 

consideram ser um “bom professor” universitário para, enfim, chegarmos a esses 

docentes. Os estudantes da nossa amostra revelaram possuir inúmeras expectativas em 

torno do “bom professor” universitário.  Assim, o desenvolvimento desta investigação 

nos possibilitou alcançar nossos objetivos de pesquisa e responder as questões 

levantadas por este estudo. 

A partir de nossos achados, pudemos verificar que os estudantes consideram o 

“bom professor” universitário como aquele que negocia processos avaliativos, pois o 

momento da avaliação é visto pelos participantes como um aspecto importante da 

relação pedagógica entre professores e alunos. Os estudantes esperam avaliações justas, 

que valorizem o processo de aprendizagem, ou seja, têm a expectativa de que não sejam 

adotadas práticas avaliativas punitivas e contraditórias com aquilo que foi abordado em 

sala de aula. 

Os estudantes também valorizam aqueles professores que apresentam 

experiências práticas do cotidiano da profissão, ou seja, os docentes universitários 

que se preocupam em atribuir sentido e significado ao que se aprende e também em 

aproximar o conhecimento científico da realidade da profissão em formação. Assim, os 

dados revelados pela presente pesquisa apontam a necessidade de o professor 

universitário contribuir para a formação dos estudantes com os exemplos vivenciados 

no mundo do trabalho como médicos, engenheiros, psicólogos, entre outros. Parece que, 

dessa maneira, existe um interesse maior por parte dos alunos para aprender e 

desmitificar os saberes práticos da profissão em formação. 

Os estudantes que participaram da nossa amostra também consideram o “bom 

professor” universitário como aquele que assume posturas solícitas e próximas às 

necessidades dos seus alunos. Desse modo, “bons” são aqueles professores que 

ministram os conteúdos de forma acessível e não desprezam os saberes dos estudantes, 

bem como aqueles que têm boa didática e não são autoritários, mas revelam 

apropriação do conteúdo, estimulando o estudante a pensar, inclusive, sobre seus limites 
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e a melhor maneira de aplicar os conhecimentos adquiridos em sua futura profissão. 

Essas são as qualidades atribuídas pelos estudantes ao “bom professor” universitário. 

Os professores acessíveis e que mantêm um bom relacionamento com os 

estudantes, que procuram estabelecer uma relação não hierárquica, ou seja, assumem 

uma postura próxima ao estudante, de forma ele (o estudante) possa tirar suas possíveis 

dúvidas, foram lembrados pelos participantes como um “bom professor” universitário. 

Outro aspecto revelado por nossa pesquisa é que o “bom professor” 

universitário, a partir do olhar dos estudantes, é considerado exigente. Essa exigência, 

contudo, está associada a um caráter ético da profissão docente, que envolve o 

cumprimento de suas atividades e considera a dimensão humana do estudante em 

formação. 

Enfim, esta pesquisa revelou que: 

 Os professores universitários indicados pelos estudantes como “bons 

professores” compreendem a docência universitária como uma atividade de 

grande responsabilidade com a formação de estudantes. E essa 

responsabilidade com a formação de estudantes está associada ao 

compromisso com o ensino; compartilhamento das experiências práticas 

vivenciadas no mercado de trabalho; e à preocupação com a formação 

humana dos estudantes. 

 Professores e estudantes universitários depositam uma grande expectativa 

em relação às atividades de ensino e aprendizagem na universidade. Ser 

“bom professor”, para os estudantes e professores universitários, é 

considerar uma relação entre o ensino e a aprendizagem significativa, que 

contribua para o exercício coerente da profissão em formação bem como 

para que a teoria possa ser articulada com a realidade do cotidiano da 

profissão em formação.  

 A formação humana dos estudantes também foi lembrada pelos professores 

universitários como uma dimensão subjetiva da atividade docente, 

entretanto, de muita relevância.  

 Ser um “bom professor” universitário é, enfim, formar o estudante de 

maneira integral, possibilitando-lhe discutir em sala de aula questões 
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existenciais do conteúdo, ou seja, criando possibilidades aos estudantes para 

pensarem sobre suas próprias vidas e suas relações uns com os outros.  

No que se refere aos desafios à prática universitária, os professores 

sinalizaram a infraestrutura como algo que prejudica as tarefas educacionais 

desenvolvidas na universidade, pois, em alguns momentos, as salas disponibilizadas 

apresentam cadeiras quebradas, ou não possuem materiais suficientes para o trabalho de 

determinadas disciplinas. 

Outro desafio também apontado refere-se à aprendizagem dos estudantes. 

Assim, à docência universitária é entendida pelos participantes como uma ação coletiva 

que se desenvolve no momento da aula e, portanto, requer preocupação com a garantia 

da apreensão dos conteúdos pelos estudantes.  

A avaliação também é vista como um desafio à prática docente universitária, 

pois os professores não possuem segurança em relação à melhor maneira de avaliar. 

A pesquisa mostrou também que o professor universitário aprendeu a ensinar a 

partir de algum professor que norteou sua vida acadêmica. Eles afirmaram que ainda 

não aprenderam a ensinar, mas compreendem que esse processo vai se configurando no 

cotidiano do seu trabalho na universidade. Ademais, o exemplo de seus antigos 

professores repercute no processo de constituição da identidade profissional docente do 

“bom professor” universitário.  

Quanto aos professores que afirmaram possuir experiência docente na educação 

básica, constatamos a continuidade de experiências que foram se desdobrando ao longo 

das diferentes situações vivenciadas, adquiridas anteriormente ao ingresso da docência 

universitária. 

Em relação às motivações para escolha profissional, a pesquisa desvelou que 

os professores escolhem a docência universitária por acaso e a partir da experiência 

como estudante na pós-graduação. Os participantes afirmaram que a escolha pela 

docência não se constitui como primeira opção e o que contribuiu para que se tornassem 

professores está relacionado à vontade de manter os estudos atualizados. Os 

participantes ainda indicaram o incentivo e apoio de seus orientadores como motivo 

para escolher a docência universitária. 
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No que diz respeito ao modo como o docente se vê como professor 

universitário, os participantes demonstraram satisfação e realização em ser professor. O 

convívio com os estudantes é visto pelo professor universitário como possibilidade de 

renovação e atualização dos conhecimentos necessários para atuação da profissão em 

formação. Assim, os participantes revelara a preocupação em acolher os estudantes e 

oferecer-lhe ajuda para que ele sinta segurança no processo que envolve a construção do 

novo conhecimento. 

No que se refere à percepção do professor universitário a respeito do olhar 

que seus alunos possuem sobre ele, identificamos que os professores acreditam que os 

estudantes os veem como exigentes/acessíveis, e essa qualidade é motivo de orgulho 

para os professores que participaram da nossa amostra, pois eles acreditam que, agindo 

dessa maneira, reafirmam o compromisso e a seriedade com que conduzem o trabalho 

docente na universidade. Eles se consideram acessíveis pois acreditam que se colocam à 

disposição dos estudantes a fim de ajudá-los nas possíveis necessidades. 

Inferimos, assim, que o “bom professor” universitário direciona as tarefas 

educacionais de forma a contribuir para a construção do curso de graduação mais 

exigente, que desafie e estimule os estudantes na construção de novos conhecimentos. 

Também procuram manter um bom relacionamento com os estudantes, sabendo ouvir as 

necessidades deles e mantendo uma postura próxima a eles. 

Os dados nos mostraram ainda que a maioria dos participantes não se reconhece 

como “bom professor universitário”. Assim, percebemos que eles foram cautelosos e 

tímidos para se elegerem como um “bom professor”. Em contrapartida, os participantes 

afirmaram que procuram cumprir seu trabalho na universidade da melhor maneira 

possível e realizam-no com afinco e esforço, visando contribuir para a aprendizagem 

significativa dos estudantes. 

A investigação apresentou um destaque acentuado na fala tanto dos estudantes 

como dos professores sobre o interesse nos saberes práticos da profissão em formação, 

ou seja, os participantes valorizam que, no momento da aula, as experiências práticas 

vivenciadas no mercado de trabalho possam ser compartilhadas pelo docente 

universitário. Desse modo, compreendemos que os professores e estudantes 

universitários esperam dar sentido à aprendizagem a partir de exemplos práticos da 

profissão. 
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Outro aspecto revelado na fala dos estudantes e professores universitários 

corresponde à importância dada ao momento do ensino e aprendizagem. Os estudantes 

esperam que o “bom professor” universitário apresente posturas mais solícitas e abertas, 

sabendo ouvir as dificuldades deles (dos estudantes) e realizando avaliações mais justas. 

Os professores, por sua vez, também procuram manter o bom relacionamento com seus 

alunos e têm consciência de sua responsabilidade em formar essas pessoas tanto para as 

questões mais existenciais do conteúdo como também para atuarem de maneira 

significativa no mercado de trabalho. 

 

 

 

 



147 
 

 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou responder a seguinte pergunta: “Que elementos contribuem 

para o processo de construção da identidade profissional do „bom professor‟ 

universitário?”. Entendemos ser essa uma temática relevante quanto ao reconhecimento 

do professor enquanto profissional, considerando a complexidade da docência 

universitária, inclusive em relação à formação didático-pedagógica.  

Julgamos que nossos objetivos foram alcançados, uma vez que compreendemos 

elementos que contribuem para o processo de construção da identidade profissional 

docente do “bom professor” universitário. Especificamente, identificamos os docentes 

universitários considerados “bons professores” a partir da indicação dos estudantes, 

apreendemos como o “bom professor” universitário entende a docência universitária e 

identificamos elementos individuais e contextuais que contribuem para a construção da 

identidade profissional docente do “bom professor” universitário. 

Nossos achados revelaram que o processo de construção da identidade 

profissional do “bom professor” universitário é um movimento dinâmico e coletivo, 

muitas vezes, permeado por conflitos que vão delineando a maneira de ser e estar na 

profissão. O “bom professor” universitário foi entendido, aqui, como uma ideia que não 

é fixa e, portanto, sofre alterações de acordo com as necessidades, o tempo e o espaço, 

ou seja, a compreensão de “bom professor” universitário não é única, pois pertence a 

um momento situado histórica e socialmente. 

Nossa pesquisa não pretendeu traçar um perfil, ou elencar características 

relativas ao “bom professor”, pois acreditamos que esses aspectos seriam impossíveis 

de serem analisados e eleitos, visto que não existe um perfil pronto para considerar-se 

um “bom professor”. Diante disso, o “bom professor” universitário foi apresentado 

como um profissional que possui acertos e erros, limitações, dificuldades e realizações. 

 Ele também se constitui como uma pessoa com ambições e desejos, que realiza 

a docência num contexto de conflitos e lutas, a universidade. Assim, sua identidade 

profissional docente está imbricada nas relações interpessoais com seus colegas de 
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trabalho e estudantes. Portanto, é um profissional complexo, temporal, histórico, social 

e contextual. 

Os resultados de nossa investigação apontaram que os estudantes consideram o 

“bom professor” universitário a partir do relacionamento que é construído em sala de 

aula. Nesse sentido, as tarefas educacionais desempenhadas na universidade entre 

estudantes e professores podem se constituir como um importante aliado na constituição 

identitária desses profissionais, principalmente no que diz respeito ao olhar que os 

estudantes possuem sobre seus professores. Os estudantes indicaram o “bom professor” 

universitário com base nas experiências vivenciadas com esses professores ao longo dos 

seus respectivos cursos de graduação. 

Todavia, essas evidências apresentam-se como base para o nosso entendimento 

dos elementos que contribuem para o processo de construção da identidade profissional 

do “bom professor” universitário, a partir do olhar dos estudantes. Tais elementos 

constitutivos da identidade profissional do “bom professor” universitário, trazidos 

especificamente pela indicação dos estudantes, estão associados à maneira como o 

professor administra as práticas avaliativas, ensina (uma boa didática) bem como se 

relaciona com os estudantes. Assim, os professores que foram lembrados são aqueles 

que costumam manter um relacionamento próximo, aberto e acessível aos alunos. 

Os resultados evidenciam que um dos elementos constitutivos da identidade 

profissional do “bom professor” universitário é algo peculiar ao ensino universitário e 

está relacionado à forma como esses docentes ministram os saberes práticos da 

profissão em formação. Dessa forma, os saberes práticos da profissão em formação 

foram revelados, neste estudo, como um importante elemento facilitador da 

aprendizagem significativa dos conteúdos ministrados pelos docentes em cada 

disciplina. 

A pesquisa revelou que, a identidade profissional do “bom professor” 

universitário é caracterizada pela identificação pessoal e profissional com a docência. 

Os professores universitários que participaram deste estudo, sentem-se satisfeitos e 

realizados em ser docentes. Assim, o sentimento de pertença que envolve esses docentes 

no trabalho desenvolvido na universidade e o interesse em contribuir com a formação 

dos futuros profissionais revelou um importante elemento constitutivo da identidade 

profissional do “bom professor” universitário. 
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Assim, foi possível apreender, no decorrer desta pesquisa, uma similaridade com 

os trabalhos apresentados no estado do conhecimento, pois o “bom professor” 

universitário apresenta suas experiências vividas no trabalho (como psicólogo, 

engenheiro, contador) e traz para a sala de aula tais vivências a fim de elucidar a 

discussão abordada e dar sentido à aprendizagem dos estudantes. 

Os achados evidenciaram ainda que o “bom professor” universitário entende a 

docência universitária como uma atividade de responsabilidade com a formação dos 

estudantes. Essas considerações nos fazem compreender que o processo de construção 

da identidade profissional do “bom professor” universitário passa pelo interesse e 

compromisso com a formação dos estudantes, como também pela expectativa de 

contribuir de maneira significativa com o desenvolvimento profissional de cada aluno. 

 Além disso, a identidade profissional desses professores é marcada pelo 

exemplo de seus antigos professores, seja reproduzindo posturas positivas, seja 

corrigindo e modificando, em suas práticas, comportamentos inadequados de seus 

antigos professores.  

A análise dos dados nos revelou que a escolha pelo exercício da docência 

universitária ocorreu por acaso e/ou foi motivada por seus orientadores no período do 

mestrado ou doutorado. Esse é um elemento para ser pensado quando se for refletir 

sobre o processo de construção da identidade profissional do “bom professor” 

universitário. 

Assim, reiteramos que os resultados desta pesquisa trouxeram contribuições para 

produção científica para os estudos de formação de professores, sobretudo porque, nos 

levaram a identificar os elementos individuais da construção da identidade profissional 

do “bom professor” universitário como aquilo que o professor possui de mais íntimo e 

pessoal, que tem a ver com sua história de vida, com a forma como ele percebe a si 

mesmo e o seu trabalho na universidade. Por sua vez, os elementos contextuais da 

construção da identidade profissional do “bom professor” universitário foram 

relacionados, aqui, com as questões que envolvem as relações interpessoais, sua 

formação e atuação profissional como docente universitário e como o outro, no caso os 

estudantes, concebem o “bom professor” universitário (DUBAR, 1997; SAUSULIEU, 

1985). 
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Por fim, destacamos que os elementos individuais que participam do dinâmico 

processo de construção da identidade profissional do “bom professor” universitário 

estão relacionados ao modo como o professor se percebe como docente universitário, 

que neste estudo foi revelado como satisfeito e realizado em ser professor.  

Desse modo, a identificação positiva com a profissão e a vontade e o interesse 

em realizá-la foi um dos achados da presente pesquisa. Outro elemento individual da 

construção da identidade profissional do “bom professor” universitário refere-se à 

percepção do professor universitário a respeito do olhar que seus alunos possuem sobre 

ele, e a pesquisa destacou que tais professores se reconhecem como exigentes e 

acessíveis. 

Realçamos, contudo, que os elementos constitutivos do “processo de construção 

da identidade profissional do „bom professor‟ universitário” apresentam também uma 

ordem contextual, na medida em que são mobilizados no ambiente de trabalho, a partir 

das expectativas desenvolvidas pelos estudantes e pelos próprios docentes.  

Os elementos identitários de ordem contextual trazidos pela pesquisa são os 

seguintes: negociar processos avaliativos, apresentar experiências práticas do cotidiano 

da profissão, ter boa didática e manter um bom relacionamento com os estudantes. 

Outros elementos contextuais da construção da identidade profissional do “bom 

professor” universitário estão relacionados à maneira como os professores entendem a 

docência universitária. As respostas desses docentes demonstraram que eles sentem-se 

responsáveis pela formação de estudantes. O “bom professor” universitário também se 

preocupa com seu trabalho na universidade, com a avaliação e a aprendizagem dos 

estudantes.  

Assim, destacamos que tais elementos apresentados acima possuem um caráter 

contextual do processo de construção da identidade profissional do “bom professor” 

universitário. Vale ressaltar que esse professor é único, pertence a um determinado 

contexto histórico, social, cultural e temporal. Portanto, essas concepções não são fixas 

e padronizadas em todas as situações. 

Essas considerações nos fazem compreender que o processo de construção da 

identidade profissional do “bom professor” universitário também é elaborado a partir do 

que eles anunciam sobre a influência recebida de algum professor que norteou sua vida 

acadêmica para o exercício da docência universitária. Desse modo, o convívio com seus 
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colegas de trabalho, ou ainda com seus antigos professores, foram situações que, de 

alguma maneira, marcaram a forma de ser e estar na docência universitária.  

Em virtude do estudo realizado e diante das discussões e reflexões apresentadas, 

tendo em vista que o conhecimento é um processo dinâmico e por isso nunca acaba, 

gostaríamos de deixar algumas questões fomentadas no decorrer da pesquisa que, 

talvez, possam originar interesse para estudos futuros: como se constrói a 

profissionalidade do “bom professor” universitários?  Como se constitui a prática 

docente do “bom professor” universitário? 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O sr(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada, Percursos 

de construção da identidade profissional do bom professor universitário. Suas 

respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for 

necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada uma 

vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados coletados serão 

utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas.  Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você 

pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição que forneceu os seus dados, como também na que 

trabalha.  Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a 

serem realizadas sob a forma de entrevista, com gravação de áudio, para posterior 

transcrição.   

Desde já agradecemos a sua colaboração!   
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Apêndice B – Questionário 

Prezado (a) estudante,  

Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada Percursos de construção da 

identidade profissional do bom professor universitário que se desenvolve no curso 

de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Pernambuco.  

Para tanto, solicitamos a sua colaboração no preenchimento dos 

questionários, respondendo com muita clareza e sinceridade, na certeza de que todas 

as suas respostas são sigilosas. 

Desde já agradecemos a sua colaboração! 

Identificação:  

a) Nome:________________________________________________________________  

b) Curso:________________________________Período:____________turno____  

c) Idade:________________________________Telefone:____________________  

 

1. Você considera um bom professor universitário àquele que...  

2. Você encontra as características descritas acima nos professores com os quais você 

estudou nessa Universidade? (     )Sim         (     ) Não  

 

Se sim, pode dizer o nome dele? Não se esqueça de identificar o centro e o departamento de 

que ele faz parte e a disciplina que ele ministrou. 
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Apêndice C – Identificação do entrevistado  
 

Nome: 

 Sexo: (  ) Masculino (  ) Feminino 

Faixa etária: (  ) 20-30 (  ) 31-40 (  ) 41-50 (   ) 51-60 mais de 60 (    ) 

Email:_________________________________________________________ 

Formação profissional/ acadêmica: Engenheiro civil 

Possui experiência docente na educação básica: Não 

Em nível de graduação (especificar): 

Em nível de pós graduação (especificar): 

Mestrado possui 

Doutorado: incompleto  

Nível:   (    ) adjunto    (   ) associado       (    ) titular        (    )substituto  

Tempo de experiência como docente na UFPE:  

      

2. Perguntas para entrevista semiestruturada  

 

2.1. Por que você quis ser professor universitário? 

2.2. Como entende a docência universitária? 

2.3. Como você se vê enquanto professor universitário? 

2.4. Como você acha que os estudantes te veem como professor universitário? 

2.5. Quais os maiores desafios encontrados na sua prática docente universitária? 

2.6. O que você tem feito para supera-los? 

2.7. Como você aprendeu a ser professor universitário? 

2.8. Na sua opinião o que é ser um bom professor universitário? 

2.9. Você se considera um bom professor universitário? Justifique. 

 

 

 


