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O livro trata da identidade do docente, a construção do professor           
e o papel que a instituição tem de lhe dar esse suporte pois “não              
se dorme profissional e acorda professor”. O cenário descrito no          
livro que é datado de 19 anos atrás já aponta a problemática do             
aumento de docentes que por sua vez não possui didática. é           
apontado no livro também a importância de se conhecer o perfil           
dos alunos para assim poder traçar as exigências da disciplina,          
deixando claro que o professor deve sair do papel do palestrante           
onde ele apenas falam e os alunos ouvem e anotam. Ao longo            
da leitura pude perceber que esse escrito de modo geral trata de            
conselhos para novos e futuros professores, e porque não para o           
aperfeiçoamento do ofício dos já velhos de caminhada.  
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“Entendo que a profissão docente constitui uma unidade, qualquer que seja o nível             
de atuação - educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ensino             
médio, educação profissional, ensino superior -. À semelhança da profissão de médico, que             
configura uma unidade independente da sua de sua especialização, também a profissão de             
professor adquirirá características peculiares conforme o nível de escolaridade em que atue,            
sem prejuízo  de sua identidade básica”. (O autor) 

 
Ressignificar a identidade do professor: As reformas produzidas nas instituições sem            

tomar os professores como parceiros/autores não transformam a qualidade social da           
escola. Em consequência, valorizar o trabalho docente significa dar aos professores           
condições para analisarem e compreenderem os contextos histórico, social, cultural,          
organizacional que fazem parte de sua atividade docente.  
 No atual panorama nacional, há a preocupação com o crescente número de            
profissionais não qualificados para a docência universitária em atuação, o que estaria            
apontando para uma preocupação com os resultados do ensino de graduação (...) Dados da              
Unesco: de 1950 a 1992 o número de professores universitários saltou de 25 mil para 1                
milhão, isto é, aumentou 40 vezes. No entanto em sua maioria, são professores             
improvisados, não preparados para exercer a função de pesquisadores e sem formação            
pedagógica. 

Sobre didática, docência e pesquisa: as pesquisas buscam identificar a contribuição           
e o lugar do saber didático na formação e na atividade do docente; compreender as               
interdeterminações entre forma (método de ensinar) e conteúdo (área de conhecimento           
específico) (...) A pedagogia tem sua origem, cria-se, inventa-se e se renova na relação              
teoria - prática da educação como ação educativa. Ela é ciência da e para a educação.                 
Compreendida a pedagogia: Campo teórico da prática educacional que não se restringe à             



didática da sala de aula nos espaços escolares, mas está presente nas ações educativas da               
sociedade em geral (...) A didática é uma das áreas da pedagogia. Ela investiga os               
fundamentos, as condições e os modos de realizar a educação mediante o ensino. A              
didática possibilita que os professores das áreas específicas “pedagogizem” as ciências, as            
artes, a filosofia. Isto é, converterem-nas em matéria de ensino. Em nosso entendimento,             
nos processos de formação de professores, é preciso considerar a importância dos saberes             
das áreas de conhecimento (ninguém ensina o que não sabe), dos saberes pedagógicos             
(pois o ensinar é uma prática educativa que tem diferentes e diversas direções de sentido               
na formação do humano), dos saberes didáticos (que tratam da articulação da teoria da              
educação e da teoria de ensino para ensinar nas situações contextualizadas), dos saberes             
da experiência do sujeito professor (que dizem do modo como nos apropriamos do ser              
professor em nossa vida). Esses saberes se dirigem às situações de ensinar e com elas               
dialogam, revendo-se, redirecionando-se, ampliando-se e criando.  

Azzi e Caldeira consideram que “a disciplina didática tem um caráter bastante            
singular, seja, o de propiciar ao professor que com ela trabalha a oportunidade de exercer a                
docência ao mesmo tempo que reflete sobre ela. 

Os professores, quando chegam à docência na universidade, trazem consigo          
inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. Experiências que adquiriram            
como alunos de diferentes professores ao longo de sua vida escolar. Experiências que lhes              
possibilita dizer quais eram bons professores, quais eram bons em conteúdo , mas não em               
didática, isto é, não sabiam ensinar. Formaram modelos “positivos” e “negativos”, nos quais             
se espelham para reproduzir ou negar (...) A profissão docente é uma prática educativa, ou               
seja: como tantas outras, é uma forma de intervir na realidade social: no caso mediante a                
educação. No caso, ela é uma prática social. 

Em depoimento de registros feitos por professores da Unerej (centro universitário de            
Jaraguá do Sul) Em todos os níveis dos cursos universitários deve prevalecer sempre a              
interação e a pesquisa, e não a mera transmissão de pensamentos. Cabe ao educador ser               
o fio condutor da disciplina e transformá-la em atraente e instigadora  

Os pais de qualquer segmento social almejam fazer seus filhos estudar e se             
esforçam para isso. A sociedade do não-emprego impõe aos trabalhadores a exigência de             
requalificação, e, então, os cursos de formação continuada ganham relevo. Essa aspiração            
generalizada por educação revela que, historicamente, ela tem sido encarada como um            
bem de consumo, um meio para a sobrevivência financeira e social - para conseguir              
emprego e também para o desenvolvimento humano. 

O ensino na universidade caracteriza-se como um processo de busca e de            
construção científica e crítica de conhecimentos (...) A universidade enquanto instituição           
educativa, configura-se como um serviço público de educação que se efetiva pela docência             
e investigação, tendo finalidades: a criação, o desenvolvimento, a transmissão e a crítica da              
ciência, da técnica e da cultura; a preparação para o exercício de atividades profissionais              
que exijam a aplicação de conhecimentos e métodos científicos e para a criação artística; o               
apoio científico e técnico ao desenvolvimento cultural, social e econômico das sociedades. 

Os pesquisadores de vários campos do conhecimento (historiadores, químicos,         
filósofos, biólogos, cientista políticos, físicos, matemáticos, artistas, et.) e os profissionais de            
várias áreas (médicos, dentistas, engenheiros, advogados, economistas, et.) adentram o          
campo da docência no ensino superior como decorrência natural dessas suas atividades e             
por razões e interesses variados.Se trazem consigo imensa bagagem de conhecimentos           



nas suas respectivas áreas de pesquisa e de atuação profissional, na maioria das vezes              
nunca se questionaram sobre o que significa ser professor. Do mesmo modo, as instituições              
que o recebem já dão por suposto que o são, desobrigando-se, pois, de contribuir para               
torná-los. Assim, sua passagem para docência ocorre “naturalmente”; dormem profissionais          
e acordam professores! Não sem traumas nem sem muitas vezes, ocasionar danos aos             
processos de ensino e aos seus resultados. 

Segundo Nóvoa (1992) na construção da identidade docente, três processos são           
essenciais: O desenvolvimento pessoal, que se refere aos processos de produção de vida             
do professor; o desenvolvimento profissional, que se refere aos aspectos da           
profissionalização docente; e o desenvolvimento institucional que se refere aos          
investimentos da instituição para a consecução dos seus objetivos educacionais.  

No mundo contemporâneo, podem-se identificar três aspectos que impulsionam o          
desenvolvimento profissional do professor universitário. São eles: a transformação da          
sociedade, de seus valores e de suas formação da sociedade, de seus valores e de suas                
formas de organização e trabalho; o avanço exponencial da ciência nas últimas décadas; a              
consolidação progressiva de uma Ciência da Educação, possibilitando a todos o acesso as             
saberes elaborados no campo da Pedagogia.  

Libâneo (1990), Danilov (1985) e Benedito (1995) trazem elementos da teoria           
didática que nos remetem à compreensão de que a ação de ensinar não se limita a simples                 
exposição dos conteúdos, mas inclui a necessidade de um resultado bem sucedido daquilo             
que se pretendia fazer - no caso ensinar. Supera-se portanto a visão do senso comum da                
docência associada à aula expositiva como única forma de ensinar, visão que reforçava a              
ação do professor como palestrante e a do aluno como copista do conteúdo. 

A aprendizagem exige a compreensão do conteúdo pelo aluno Comprehendere”, por           
sua vez significa “aprender em conjunto”. Em todos os autores citados, relação e parceria              
são os princípios essenciais: da universidade como a realidade onde está inserida; dos             
professores entre si, na sua profissionalidade, e com seus alunos; dos alunos entre si -               
num compromisso com a realidade histórica. Esses princípios norteam a ação docente e             
impregnam o método de abordar a realidade (pesquisa) e o método de ensinar. 

A visão dos docentes sobre as turmas de alunos com quem trabalham é bem pouco               
positiva. Segundo Chaiú, os alunos vêm sendo submetidos a processos de ensino que             
consideram a ciência pronta e acabada, à espera de aplicação. Assim condicionados,            
abdicam da necessidade de pensar e de desentranhar o sentido de uma experiência nova              
ou de uma ação para fazer, sendo reforçados na repetição de modelos abstratos e na               
aplicação mecênica desses modelos sob a forma de estratégias variadas. Para alterar essa             
situação, cabe aos professores, instituicionalmente organizados, proceder ao conhecimento         
e à identificação de quem são seus alunos, o que pensam, o que sabem, suas expectativas,                
a visão que têm do que é ser profissional da área “escolhida”. 
 
 


