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Resumo : Este artigo reflete estudos realizados pela mestranda em relação a 
atuação do docente no ensino superior e pretende refletir sobre a importância da 
formação pedagógica continuada para professores bacharéis do que lecionam no 
ensino superior, e como isso reflete na atuação dos discentes e na formação do 
perfil deste egresso. O objetivo deste estudo é verificar como está a atuação dos 
docentes bacharéis no ensino superior mediante a percepção dos docentes e dos 
discentes, e saber se a formação pedagógica pode ser usada como ferramenta de 
mudança positiva nesta relação professor e acadêmico. Para esta pesquisa, foi 
adotado como metodologia a pesquisa qualitativa, com método hermenêutico para 
análise e discussão. Como instrumento de coleta de dados, foi realizada uma 
entrevista com questionário aberto, com 15 professores e 171 acadêmicos do curso 
de administração de uma universidade do Estado de Mato Grosso, com questões 
relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, atuação docente e atuação 
discente em sala de aula. Como resultado, considera-se que uma proposta de 
formação pedagógica continuada, partilhada e validada entre professores e 
acadêmicos universitários, pode ser usada como ferramenta de mudança nas 
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práticas pedagógicas em sala de aula, tornando-se assim metodologias inovadoras 
no processo de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave : Professor Bacharel. Ensino Superior. Atuação Docente. Atuação 
Discente. 
 
Resumen : Este artículo refleja estudios realizados por la mestranda en relación a la 
actuación del docente en la enseñanza superior y pretende reflexionar sobre la 
importancia de la formación pedagógica continuada para profesores bachilleres de lo 
que enseñan en la enseñanza superior, y cómo eso refleja en la actuación de los 
discentes y en la formación del perfil de éste egresado. El objetivo de este estudio es 
verificar cómo está la actuación de los docentes bachilleres en la enseñanza 
superior mediante la percepción de los docentes y de los discentes, y saber si la 
formación pedagógica puede ser usada como herramienta de cambio positiva en 
esta relación profesor y académico. Para esta investigación, se adoptó como 
metodología la investigación cualitativa, con método hermenéutico para análisis y 
discusión. Como instrumento de recolección de datos, se realizó una entrevista con 
cuestionario abierto, con 15 profesores y 171 académicos del curso de 
administración de una universidad del Estado de Mato Grosso, con cuestiones 
relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje, actuación docente y actuación 
discente en el aula. Como resultado, se considera que una propuesta de formación 
pedagógica continuada, compartida y validada entre profesores y académicos 
universitarios, puede ser usada como herramienta de cambio en las prácticas 
pedagógicas en el aula, convirtiéndose así en metodologías innovadoras en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Palabras clave : Profesor Bachiller. Enseñanza Superior. Actuación Docente. 
Actuación Discente. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto pedagógico do curso é o norteador do perfil do egresso de cada 

profissão, por isso, nele já constam didáticas específicas que cada docente deve 

seguir em sua disciplina. Ainda pressupõe que o professor conheça a fundo a 

profissão da qual está colaborando para formar o acadêmico que ali está. 

 Ser docente no ensino superior é uma profissão de grande relevância, 

principalmente porque este profissional será responsável por formar novos 

profissionais ao mercado de trabalho. O problema é que não existe formação 

específica para se tornar docente do ensino superior e assim, as práticas 

pedagógicas nem sempre são bem desempenhadas por eles, não porque não 

gozam de conhecimento, mas sim, porque lhes falta uma preparação estritamente 

pedagógica para o ingresso em sala de aula. 
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 A própria Lei de Diretrizes de Bases da Educação, a nossa famosa LDB que 

foi promulgada em 1996, não faz nenhuma exigência a formação didático-

pedagógica para o exercício da docência no ensino superior, a LDB exige apenas 

que um terço do seu quadro de professores sejam mestres ou doutores.  

 Este artigo aborda a atuação do docente universitário, especificamente do 

docente bacharel, o processo ensino-aprendizagem e o reflexo na atuação discente. 

Com isso, a atuação dos professores bacharéis e suas dificuldades em sala de aula 

refletem as limitações advindas da ausência da formação pedagógica docente. 

  Este estudo justifica-se por contribuir na compreensão dos conhecimentos e 

saberes necessários para a profissão de ser professor no ensino superior, e como 

isso se reflete nas percepções dos acadêmicos, com intuito de ultrapassar a 

concepção de que as competências necessárias para a docência se reduzem ao 

conhecimento do conteúdo específico e a formação do profissional capacitado no 

mundo empresarial. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 No Brasil, as universidades se moldaram inicialmente na educação Jesuíta, 

que conforme Souza-Silva (2001) centrava os estudos no rigor da disciplina em sala 

de aula que concedia ao professor o direito de reprimir qualquer aluno que viesse a 

ferir qualquer uma das normas e regras instituídas pela universidade. 

 Nessa mesma linha do modelo Jesuíta implantado inicialmente no Brasil, via-

se o professor como porta-voz do saber, e isso era indiscutível. O professor era 

detentor do conhecimento, e sua responsabilidade era transmitir o conteúdo ao 

aluno que por sua vez deveria memorizar tudo que era passado em sala de aula. 

 Ainda hoje, há grandes resquícios destes métodos não somente no ensino 

superior, mas também no ensino básico e médio no Brasil. Muitos docentes ainda 

acreditam ser esta a melhor maneira de se ministrar uma aula, o que reforça ainda 

mais a importância dos estudos de formação continuada. 

Este tipo de aula nos dias de hoje é inadmissível, levando em consideração 

que temos diferentemente de outras épocas, inúmeras formas de facilitação do 

processo ensino e aprendizagem, e nesta linha temos a visão de Demo (2009, p. 72) 

que diz “que a noção docente de que o aluno só aprende escutando aula tornou-se 

velharia infame, porque não passa de tática disfarçada de controle disciplinar.”  
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Ao estudar a formação do docente especificamente voltado ao Ensino 

Superior, Laffin (2011, p. 175) afirma que essa implica: 

 

A dimensão e a proposição de práticas pedagógicas com caráter inovador 
que permitam a apropriação do seu trabalho por meio da reflexão de suas 
ações. Reflexão que possibilitará a reconstituição de teorias e práticas, 
associando-as aos procedimentos de crítica, criatividade e autonomia na 
apreensão da realidade circundante, para a promoção de uma educação 
entendida como prática social no contexto de arranjos sociais que se 
efetivam.  

 

A LDB fez seu papel, de estruturar a educação superior, porém é no momento 

de definir as formas de ingressar nas universidades é que o desafio de ser docente 

no ensino superior se torna mais forte. Pois ingressam acadêmicos das mais 

diversas formas, ou por ENEM, por vestibular, por análise de histórico escolar do 

ensino médio, por cotas das mais diversas maneiras, e neste sentido temos salas de 

aula bem heterogêneas e acadêmicos com muita dificuldade de assimilar os 

conteúdos. 

O processo ensino, pesquisa e extensão é cada vez mais cobrado nas 

universidades, o professor é o responsável direto pela execução do projeto político 

pedagógico dos cursos das universidades e também pela execução do currículo, 

visto que o sucesso destes acadêmicos fica diretamente ligado ao desenvolvimento 

desta tríade na universidade. 

E neste sentido que desenvolvemos este estudo, onde buscamos a 

importância de na formação continuada, despertar nos professores bacharéis a 

busca pela construção, desconstrução e reconstrução do conhecimento, o despertar 

para um mundo de possiblidades na sala de aula, onde o docente junto ao 

acadêmico construam o saber que tanto desejam levar para o universo fora da sala 

de aula. 

 

2.1 Importância da formação continuada para docente  no ensino superior 

 

 Compreendemos que a formação continuada dos professores do ensino 

superior deve partir inicialmente de propostas pedagógicas de capacitação dos 

profissionais do ensino superior, pois percebemos que inicialmente os 

conhecimentos e competências destes docentes vêm através de olhares empíricos 

do que é a práxis pedagógica no ensino superior, muitos acreditam que esta se 
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resume a autonomia em sala de aula, autoconhecimento, autoconfiança, domínio de 

conteúdo, flexibilidade, facilidade na mediação do conhecimento, mas nada de muito 

concreto. 

Nesse contexto da importância da qualificação profissional do docente 

bacharel em sala de aula, propomos um estudo sobre a formação continuada dos 

professores do ensino superior das universidades como as propostas curricular e 

pedagógica destes cursos favorecem a competência profissional do professor. 

Nessa perspectiva de formação e competência profissional, é importante a análise 

do desafio em pensar no fazer com o propósito de que o conhecimento se torne 

inovador na ação. Nessa dimensão de conhecimento, Pimenta (2008) expressa a 

ideia de que “há uma necessidade de resinificar a didática para a elaboração de 

novas teorias, metodologias e práticas docentes, construindo conhecimentos que 

fundamentem as práticas dos professores no sentido de transformar as condições 

de ensino”.  

 Levando em conta que a LDB não impõe nada sobre formação inicial ou 

continuada para ser professor no ensino superior, ao instituir estes cursos de 

formação continuada aos professores não podemos levar em conta apenas 

conteúdos acadêmicos, como também os problemas que esta instituição em 

particular tem, neste aspecto não podemos falar das universidades como um todo e 

sim das particularidades que cada uma contém. 

 Pois, pode-se dizer que as universidades possuem em seu quadro de 

professores, profissionais bacharéis que estão inseridos no ensino superior pelos 

mais diversos motivos, muito tem a docência como uma segunda fonte de renda, e 

por isso muitas vezes não se interessam pela formação continuada, outros que 

exercem a docência por amor e com isso buscam a melhoria continuamente. 

 Se somente as habilidades técnicas fossem importantes, não teríamos tanta 

insatisfação com a carreira docente, com estes bacharéis atuando em sala de aula, 

estes profissionais não estariam insatisfeitos com a formação que possuem, não 

sentiriam a necessidade de buscar melhorias como professor acadêmico. 

 Não cabe mais no ambiente acadêmico apenas a transmissão de 

informações, estamos ali para formar profissionais críticos, para refletir sobre as 

realidades vivenciadas, para vincular teoria e prática. 
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A mudança está na transformação do cenário do ensino, em que o 
professor está em foco, para um cenário de aprendizagem, em que o 
aprendiz (professor e aluno) ocupa o centro e em que o professor e aluno 
se tornam parceiros e coparticipantes do mesmo processo. (MASETTO, 
2003, p. 24). 

  

Quando se reflete sobre esta fala de Masseto, entendemos o porquê 

precisamos da formação pedagógica em sala de aula, esta mesma pedagogia que 

até o bacharel ingressar na sala de aula, muitas vezes discrimina, considera que a 

pedagogia se refere somente ao ensino de crianças, e neste ponto nota-se que não, 

que a pedagogia é algo muito maior, é algo que podemos sentir em todos os 

ambientes onde ocorre o ensino. 

 É neste momento que se percebe a importância de imergir no universo da 

pedagogia, e assim, necessita-se da formação continuada, por isso a busca pela 

compreensão do universo de ensino e de aprendizagem, para que se possa 

despertar no nosso acadêmico a busca pela construção do seu próprio 

conhecimento. 

 

Incentivar essa participação resulta em uma motivação e interesse do aluno 
pela matéria, e dinamização nas relações entre aluno e professor facilitando 
a comunicação entre ambos. O aluno começa a ver no professor um aliado 
para sua formação, e não um obstáculo, e sente-se igualmente responsável 
por aprender. Ele passa a se considerar o sujeito do processo. (MASETTO, 
2003, p. 23). 

 

Quando ocorre este processo de formação continuada e o professor passa a 

se reconhecer de fato como docente no ensino superior e não apenas um 

transmissor de técnicas profissionais, o acadêmico também passa a reconhecê-lo 

como tal, e neste momento passamos a construir o universo acadêmico de ensino, 

pesquisa e extensão, onde ambos docentes e discentes trabalham juntos em função 

da construção do conhecimento. 

 O professor deve ser pesquisador por natureza, o professor pode não ser o 

melhor entendedor de práticas, mas pode fazer da prática a busca da construção do 

conhecimento, precisa despertar no seu acadêmico o desejo da pesquisa, o desejo 

da construção do seu próprio conhecimento. 

 O professor do ensino superior precisa ter autonomia de suas funções em 

sala de aula, mas como tê-las se muitas vezes não sabem como utilizá-la, pois, o 

processo de ensino e aprendizagem, não difere do maternal para o ensino superior, 

tudo é descobrimento, é construção de conhecimento, e assim como na infância, se 
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um professor não souber lidar com seu aluno do ensino superior, pode podar uma 

construção do saber para o resto da vida daquela pessoa. 

 De acordo com Perrenoud: 

 

[...] a autonomia e a responsabilidade de um profissional dependem de uma 
grande capacidade de refletir em e sobre sua ação. Essa capacidade está 
em âmago do desenvolvimento permanente, em função da experiência de 
competências e dos saberes profissionais. (PERRENOUD, 2002, p.13). 

  

O professor deve refletir continuamente sobre suas práticas pedagógicas, 

pois ele só atingira a verdadeira autonomia docente, no momento que ele perceber 

que uma única metodologia não pode ser adotada para todas as turmas, para todo o 

sempre em sua vivência como docente. Ele deve provocar-se a autorrenovação 

sempre, precisa enxergar que o seu trabalho é o melhor método de aprendizagem 

para os seus alunos, posto que o professor é o caminho do conhecimento para seu 

aluno, é através do docente que o aluno vai se tornar o profissional que ele deseja. 

 Deve estar atento a como seu aluno aprende, e como pode ele mediar na 

construção deste conhecimento. O docente bacharel sempre terá um ensino mais 

tecnicista, em função de sua formação, para tanto ele pode equacionar suas 

habilidades com uma formação pedagógica e assim poder estar sempre inovando 

em suas aulas estimulando a criticidade e a reflexão holística em seus alunos. 

 Segundo Demo (2004, p. 81): 

 

[...] “Profissional pesquisador” é aquele que não faz da pesquisa sua razão 
maior ou única de ser, mas instrumentação indispensável de aprendizagem 
permanente. Professor é o “eterno aprendiz”, e só o será se souber 
pesquisar. [...] O lugar mais profundo da pesquisa na vida do professor é 
sua face formativa - precisa dela para cuidar da aprendizagem do aluno e 
fomentar sua cidadania crítica e criativa. 

 

 O professor que está em constante transformação, que sabe que a formação 

bacharel, sua graduação não é o suficiente, que muitas vezes, nem o mestrado e 

doutorado profissional é o suficiente, que ele necessita de uma constante formação 

pedagógica em sua formação, para melhor lidar com o ambiente acadêmico, é o 

professor que sempre vai estar mais preparado para lidar com os desafios da sala 

de aula, uma vez entender que a educação exige uma busca constante de 

aprendizado. 
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 O próprio mercado de trabalho não quer mais profissionais puramente 

tecnicistas, querem pessoas que estejam preparadas para refletir criticamente sobre 

as questões organizacionais e ter uma visão holística de todo o processo que ali 

ocorre. Para tanto se necessitam de docentes flexíveis e adaptáveis a estas 

mudanças, não tem mais como ter as mesmas aulas de anos atrás. 

 Sobre estas mudanças Pimenta salienta: 

 

 [...] tantas mudanças no contexto social exigem do docente, assim como da 
própria instituição, novas formas de atuar e de lidar com o conhecimento, 
pois “a profissão docente é uma prática educativa, é uma forma de intervir 
na realidade social, no caso mediante a educação.” (PIMENTA, 2008).  

  

Sendo assim, o professor assume um papel de intervenção mediante a 

realidade que está inserido, se torna um agente de transformação, e o aluno tem 

nele o estímulo para transformação do seu meio. E sendo a educação uma prática 

social implicada nesta relação, “é nosso dever como educadores, a busca de 

condições necessárias à sua realização.” (VEIGA, 2017). 

 O professor deve se notar com um mediador que usa do seu conhecimento 

para plantar sementes de mudança na vida dos seus alunos, para que neles 

floresçam o espírito do saber e da formação de um profissional ético e responsável. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Ainda ressaltando o objetivo deste estudo, que é promover a discussão entre 

professores bacharéis do ensino superior sobre a importância da formação 

continuada e mostrar aos mesmos que não devemos desmerecer o conhecimento 

técnico que já possuímos, mas, sim aprimorá-lo juntamente com os conhecimentos 

pedagógicos em busca de uma melhor qualidade de ensino. 

 Foi realizada a entrevista com aplicação de questionários abertos tanto para 

docentes quanto para discentes, em continuidade foi realizada a análise dos dados 

com embasamento nos indicadores selecionados: Atuação do Docente e Atuação do 

Discente 

 Foram entrevistados 15 professores bacharéis e 171 alunos de um curso de 

Administração de uma Universidade no Estado de Mato Grosso. 
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 Quanto a abordagem da pesquisa em relação ao problema, a pesquisa é 

qualitativa, pois concebe significado a interpretação dos dados levantados, 

considera toda e qualquer informação coletada que não pode ser traduzida em 

números, mas sim dando voz a sua essência. “A pesquisa qualitativa quer fazer jus 

a complexidade da realidade, curvando-se diante dela, não o contrário.” (DEMO, 

2015, p.152).  

 Faz-se necessário o uso da hermenêutica no sentido de dar sentido aos 

questionários aplicados nesta pesquisa, visto que está é uma ciência voltada para a 

interpretação de significados. Este método segundo Demo (2015) em combinação 

com a dialética realça a face subjetiva do conhecimento, sobretudo sua marca 

interpretativa. E esta é a marca principal deste estudo, o caráter interpretativo que é 

utilizado, dando significado as percepções dos professores e acadêmicos em 

relação as práxis pedagógicas dos docentes em sala de aula. 

 No que se refere aos procedimentos adotados nesta pesquisa, foi adotado 

primeiramente pesquisa bibliográfica que de acordo com Demo (2015) nos permita 

perceber que conhecemos o assunto para podermos atingir o nível explicativo, para 

além de meras descrições, tecendo uma montagem própria de argumentação.  

 O levantamento de dados desta pesquisa é realizado com a técnica de 

questionário aberto, onde conforme Marconi e Lakatos (2010) este questionário 

também chamados de livres ou não limitados, são os que permitem ao informante 

responder livremente, usando linguagem própria e emitir opiniões. A escolha deste 

tipo de questionário se deu pela vontade dos pesquisadores em saber de fato as 

verdadeiras percepções de docentes e discentes em relação ao processo de ensino 

e aprendizagem que ocorre na atualidade e qual a influência da formação do 

docente bacharel neste processo, para que assim a pesquisa mostrasse de fato a 

realidade existente. 

 Esta metodologia foi escolhida com base na busca da melhor compreensão 

possível do que nos sugere os autores aqui citados e confrontar com o que 

presenciamos nas práticas vivenciadas dia a dia nas universidades, e a busca de 

resultados que possam ser utilizados de fatos pelos professores e acadêmicos que 

se interessarem pelo estudo aqui realizado. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

 Aqui apresentaremos as análises e discussões referente ao assunto abordado 

em torno dos indicadores atuação do docente e atuação do discente. 

 Já dizia Vygotsky (1989) na “zona do desenvolvimento proximal” que o papel 

do professor é colocar fogo na fogueira da inventividade, montar ambientes 

instigantes de criatividade e rompimento, animar superações constantes. Esta é a 

atuação que se espera dos docentes da universidade, e é a interrogação que se fica 

quando se nota tanto questionamento em relação ao papel da instituição em relação 

à valorização dos professores. 

 Nas palavras de uma professora do curso de administração a mesma diz: 

“Após terminar o mestrado e iniciar como professora puder perceber quão 

pesquisadora eu era e quanto ainda faltava e falta para ser educadora. A formação 

pedagógica é fundamental.” 

 Segundo Skinner apud Zanotto:  

  

(...) Skinner parece reconhecer no professor um agente fundamental na 
melhoria do ensino, chegando a identificá-lo como um ‘especialista em 
comportamento humano’, cuja tarefa é produzir mudanças 
extraordinariamente complexas em um material extraordinariamente 
complexo. (ZANOTTO, 2000, p. 125). 

  

Para se tornar este especialista segundo Skinner no comportamento humano, 

o professor precisa entender como o aluno aprende, e se desprender de um ensino 

tão tecnicista como é oferecido atualmente nos cursos de administração, deixar de 

ter somente a meta de preparar o acadêmico para o mercado de trabalho e também 

o preparar para a vida. O professor deve ser ver como professor e não somente 

estar no papel do professor. 

 Ainda segundo Skinner apud Zanotto (2000) “Skinner considera não apenas 

difícil e inadequado o fato de o professor, em sua formação (como qualquer outro 

aprendiz), aprender com base na própria experiência, mas também considera 

errado”. O professor não pode deixar para aprender a ser professor apenas com a 

experiência em sala de aula, ele deve se preparar também fora de sala, com cursos 

de extensão pedagógica, especializações latus-sensu em docência no ensino 

superior, ou até mesmo, pensar em outras graduações, mestrados e doutorados 

ligados à educação. 
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 Em fase ainda de análise do indicador atuação do docente, vemos que os 

docentes se mostram comprometidos com o curso, mas que de forma geral sentem-

se desvalorizados perante a instituição, como observa este professor: “Ocorre de 

forma comprometida, porém sem devido apoio institucional, necessita de melhorias 

por parte da organização em relação ao apoio didático e estrutura física”. Outro diz 

que em relação a sua atuação há “ausência de metodologia de ensino e didática em 

sala de aula”. Estas falas exprimem o sentimento do corpo docente desta instituição. 

 Relacionando a fala dos autores com os professores do curso participantes da 

pesquisa, percebe-se que a atuação do docente deve explorar ao máximo suas 

competências e habilidades de forma atitudinal em prol da busca constante do 

conhecimento científico e em busca do trabalho junto à comunidade acadêmica. 

 Ao realizar a análise do indicador atuação discente, nota-se os professores 

com barreiras a serem quebradas em relação aos discentes, conforme a fala de um 

professor “O educando entra no ensino superior sem saber o que quer, ele é um 

aluno novo e desmotivado”. 

 Segundo Demo (2015) é hipocrisia que aprender significa frequentar aula, à 

revelia das pesquisas acadêmicas sobre aprendizagem. Para tanto nota-se a 

cobrança efetiva por parte da instituição e dos professores que acreditam que o 

aluno deve ser reprovado por faltas, ou ainda, que mesmo se o aluno atingiu todos 

os objetivos da disciplina, é um ótimo, mas se ultrapassou o limite de faltas é porque 

o acadêmico é despreocupado com o ensino, ou preguiçoso e por isso deve ser 

reprovado. 

 Como se nota na fala deste outro professor que em relação a atuação 

discente diz: “ainda ocorre com certo descomprometimento, muitos educandos agem 

com preguiça de ler, de pesquisar de buscar conhecimento com afinco, fazem por 

fazer, sem entender que isso será um diferencial em sua carreira profissional”. 

 Para Perrenoud (2001) os professores devem parar de pensar que dar o 

curso é o cerne da profissão, ensinar, hoje deveria consistir em conceber, encaixar e 

regular situações de aprendizagem, seguindo os princípios pedagógicos ativos 

construtivistas. O professor deve estimular este aluno, no momento que ele já possui 

esta barreira de que o aluno é preguiçoso e desmotivado, ele já prepara aula para 

este tipo de aluno, é psicológico, e não deve ser assim, o docente deve-se ver como 

um estimulador, mediador de ensino e aprendizagem. 
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 Quando faz se uma análise das respostas dos acadêmicos, percebe-se que 

os mesmos possuem certos receios em relação a professores que estão no início da 

carreira da docência, e questionam sua preparação para entrar em sala e os 

métodos utilizados pelos mesmos, mas também não deixam de avaliar os 

professores mais antigos. Porém, ainda o grande questionamento é “falta de 

comprometimento dos docentes”, “Domínio deficitário do conteúdo”, “aulas muito 

expositivas, sem diálogo”, “muitos docentes iniciantes”, “o professor as vezes não 

consegue transmitir com clareza”.  

 Sobre esta atuação docente, percebe-se que no olhar dos acadêmicos, esta é 

uma interação é assimétrica, pois seu controle é exercido pelo professor, que inicia a 

interação sobre um tópico que escolheu, que faz perguntas sobre respostas que já 

sabe, para, a seguir, avaliar a resposta do aluno. É dessa forma que, em geral, se 

processa a interação em sala de aula e isso faz parte do conhecimento implícito do 

aluno sobre como interagir nesse contexto. (BRASIL, 1998, p. 59). 

 Essa forma de atuar, em razão dos professores não possuírem esta formação 

pedagógica, serem em sua essência bacharéis, em grande parte o fazem de forma 

empírica, pelo que acham que vai dar certo e testam métodos apenas pelo 

sentimento de estarem corretos, a partir do momento que professores adquirirem 

conhecimento dos métodos pedagógicos ou psicopedagógicos de ensino, os 

mesmos poderão optar por estas ferramentas em forma de metodologias para 

melhorar a atuação em sala de aula. 

 A partir do momento que você observa em uma análise de dados alunos em 

relação a atuação dos discentes, e eles respondem “mais depende do aluno 

também”, deve “despertar mais interesse”, “o problema está também nos 

acadêmicos”, “sem dedicação por parte dos acadêmicos”, percebemos que eles 

sabem onde pecam, e se estão expondo isso, é por desejam mudanças, inclusive 

neles mesmos. Estão alcançando um nível de maturidade, onde percebem que 

precisam atuar juntos com os professores, sabem que não se constrói nada sozinho. 

 Para Vygotsky (1998), as relações entre aprendizagem e desenvolvimento 

são indissociáveis. O indivíduo, imerso em um contexto cultural, tem seu 

desenvolvimento movido por mecanismos de aprendizagem acionados 

externamente. A universidade se transforma então, em um ambiente em que 

professores e alunos se tornam parceiros em prol de um objetivo comum: a busca 

pelo saber. 
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 A atuação do discente é primordial para o sucesso da ação do professor, sem 

alunos não há razão de existir para o professor. O aluno é o que move a carreira dos 

docentes, mesmo quando o professor se intitula pesquisador, ele acaba por realizar 

suas pesquisas em prol de deixar frutos para aproveitamento dos estudos 

acadêmicos. O aluno necessita de estímulo, ele só aprende o que possui significado 

para ele, o que desperta a sua curiosidade, só deles visualizarem que eles também 

precisam melhorar enquanto alunos, já mostram que querem e precisam do apoio 

dos docentes para continuar na jornada da vida acadêmica. O professor é a mola 

propulsora desta transformação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tendo em vista tudo que foi abordado neste estudo, podemos refletir sobre a 

importância de fato das práticas pedagógicas em sala de aula. Vimos que os 

professores bacharéis, normalmente possuem um grande conhecimento técnico das 

disciplinas, e pouco ou nenhum conhecimento pedagógico. 

 A análise dos dados coletados possibilitou a identificação de situações que 

vão muito além do problema investigado, e que inclusive sugerem pesquisas mais 

profundas sobre tais situações. Essas informações ficaram evidenciadas por meio 

das respostas dos professores e dos acadêmicos, em especial pelas dificuldades 

enfrentadas nos processos de ensino e aprendizagem vivenciados no curso de 

administração desta instituição. 

 Conclui-se ainda que é essencial a utilização da qualificação contínua destes 

profissionais com o uso de encontros de formação pedagógica continuada para que 

os mesmos possam usá-las de fato como mudança em sua pratica docente. Os 

acadêmicos sentem a falta de didática e metodologia dos professores em sala de 

aula, e notam que ser apenas mestres e doutores por uma titulação, não significa 

melhores resultados em sala de aula. 

 A formação pedagógica continuada pode ser usada como ferramenta de 

mudança para a práxis dos docentes bacharéis, vislumbrando assim as melhorias na 

qualidade de ensino deste curso e mediando a construção de um conhecimento, 

através da formação do perfil de um acadêmico com autonomia na busca pelo seu 

saber. Os professores refletiram sobre a vivência das metodologias utilizadas em 

sala de aula, e refletiram sobre a sua carreira de docente e a forma como estão 

conduzindo suas relações com os acadêmicos na universidade. 
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 Fazendo uma análise sobre os indicadores abordados, chega-se conclusão 

que o professor precisa sim de formação contínua, e que esta formação deve ser 

uma busca do professor em conjunto com a instituição de ensino, pois o maior 

favorecido com esta formação será o acadêmico que por sua vez é cliente da 

intuição e por isso merece um ensino de qualidade. 

 Espera-se que com este estudo, se possa ampliar mais as discussões sobre 

as necessidades destas formações pedagógicas, e também mostrar a importância 

das mesmas, para que com isso se atinja um objetivo maior, que é despertar nos 

acadêmicos o interesse pela construção do seu próprio conhecimento, para que ele 

veja no professor um mediador que ele pode trabalhar junto com pensamento crítico 

e reflexivo, e não somente veja no professor um transmissor de conteúdo tecnicista. 
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