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Resumo 

O artigo discute a formação de professores bacharéis que atuam em cursos de Licenciatura de uma 

instituição pública. O objetivo do texto é ponderar e elencar as características que contextualizam 

a relação de professores formadores bacharéis e suas formações bacharelescas com a atuação 

profissional docente em cursos de formação de professores, considerando as suas trajetórias 

formativas e as experiências profissionais como elementos sociais e biográficos que constituem a 

identidade desses sujeitos. Por meio da História Oral entrevistou-se cinco professores formadores 

e os resultados revelam que as experiências formativas, sejam na graduação ou na pós-graduação, 

articulam-se biograficamente aos sucessivos processos de socialização pessoal e institucional dos 

sujeitos. Tanto o bacharelado quanto a pós-graduação não são processos isolados e constroem atos 

de pertencimento profissionais dinâmicos e situados perante o contexto das instituições e da vida 

dos colaboradores. Constituem experiências repletas de emoções, traumas, decisões, incertezas, 

superações e realizações que são inerentes à constituição da identidade destes professores e 

permeiam os conflitos da relação curricular entre a Licenciatura e o Bacharelado.  

Palavras-chave: Professor Formador. Licenciatura. Bacharelado. 

 

Abstract 

The article discusses the training of bachelor’s teachers who work in teacher’s training 

undergraduate courses of a public institution. The purpose of the text is to ponder and list the 

characteristics that contextualize the relationship of trainer professors and their bachelor’s 

formation with the professional teaching performance in teacher training courses, considering their 

formative trajectories and professional experiences as social and biographical elements which 

constitute the identity of these persons. Through Oral History, five training teachers were 

interviewed and the results show that the formative experiences, whether at the bachelor’s degree 

or in the postgraduate level, are biographically articulated to the successive processes of personal 

and institutional socialization of the professors. Both bachelor’s degree and postgraduate courses 

are not isolated processes and construct dynamic professional acts of belonging and are situated in 

the context of institutions and the lives of employees. They are experiences filled with emotions, 

traumas, decisions, uncertainties, overcomes and achievements that are inherent to the constitution 

of the identity of these teachers and permeate the conflicting relationship between the curricular 

relationship of “Teacher’s training degree” and “Bachelor’s degree”. 

Keywords: Professor’s trainer. Teacher’s training degree. Bachelor’s degree. 
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Introdução 
 

Este texto se propõe a adentrar no debate acadêmico a respeito de uma temática 

conflitante quando falamos de formação de professores: as diferenças e relações entre a 

Licenciatura e o Bacharelado e os sujeitos nesse processo. Um dos aspectos que permeiam 

essa relação conflitante é a formação do professor que atua nesses cursos de licenciatura - o 

professor formador. Discutimos, nesse artigo, alguns elementos que permeiam a formação 

do professor formador, ou seja, a formação daquele sujeito que atua em cursos de 

Licenciatura, em especial, professores formadores que possuem formação em bacharelados 

e pós-graduações em suas áreas específicas. Destacamos que esse estudo não se pauta por 

uma discussão curricular, mas sim pela preocupação com os sujeitos, suas experiências e 

seus significados construídos para a docência.  

Essa temática instigou nossa pesquisa de mestrado1, tendo em vista as nossas vivências 

no ensino superior, os relatos de alunos e colegas da universidade, bem como referenciais 

teóricos como Pimenta e Anastasiou (2005), Gatti (2010) e Masetto (2012). Essas 

observações e fundamentações têm apontado que, muitas vezes, as disciplinas 

contempladas nos cursos de Licenciatura são ministradas apenas em seu teor teórico e 

técnico e lhes faltavam os pressupostos didático-pedagógicos e sua relação com a educação 

básica, visto que estariam sendo formados professores do ensino básico. Esta realidade 

acabou nos instigando a respeito da trajetória destes professores que ministram essas aulas, 

em especial, os que são bacharéis de formação, bem como com suas preocupações com a 

formação de professores.  

A escolha pelos professores bacharéis é pautada pelos pressupostos de que eles, em seu 

princípio de escolha profissional, não tinham a intenção de serem docentes ao realizarem 

um curso de natureza bacharelesca, mas em algum momento de sua trajetória, as 

circunstâncias e o processo formativo os fizeram exercer o magistério e, portanto, puderam 

reconstruir ou não suas intencionalidades e pertença em relação à docência. É importante 

salientar que consideramos o Bacharelado como uma característica formativa dos sujeitos, 

no entanto, acreditamos que este elemento não é determinante quanto à identidade e os 

vínculos que os sujeitos podem constituir, nesse curso, em relação à docência.  

Por outro lado, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei n° 

9394/96 – em seu artigo n° 66 esclarece, de maneira pouco específica, que a preparação 

(não formação) legal para o exercício do magistério superior fica sob responsabilidade 

prioritária (não obrigatória) dos programas de mestrado e doutorado (BRASIL, 1996). 

Diante das disposições legais para o exercício do magistério superior, Veiga (2005) salienta 

que os Programas de Pós-graduação têm a tendência de se voltarem para a formação de 

pesquisadores em seus conhecimentos específicos e sem exigências de uma formação 

pedagógica para o ensino superior.  

Defendemos que a formação de professores para o magistério superior não se configura 

somente por meio da formação do pesquisador, mas também e articuladamente com a 

formação para a docência no ensino superior, pois:  
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[...] implica compreender a importância do papel da docência, propiciando uma 

profundidade científico-pedagógica que os capacite a enfrentar questões 

fundamentais da universidade como instituição social, uma prática social que 

implica as idéias de formação, reflexão, crítica (VEIGA, 2005, p.3).  

 

De maneira geral, os professores formadores que atuam nos cursos de licenciatura 

relacionam-se diretamente com a formação de professores para a educação básica. Nesse 

sentido, em relação aos professores bacharéis que atuam nesses cursos sem uma formação 

pedagógica institucionalizada nos instigam seus processos formativos, a constituição de 

seus conhecimentos profissionais, saberes, experiências, identidade e posições pessoais 

atribuídas às suas práticas docentes nas Licenciaturas.  

Segundo Pimenta e Anastasiou (2005), a formação do professor que atua no ensino 

superior reproduz uma cultura conteudista de titulação e produção acadêmica sem se 

preocupar com a formação pedagógica para lidar com os desafios do ensino superior. As 

autoras afirmam que a estrutura da universidade no Brasil pouco possibilita em seus cursos 

de pós-graduação, conforme previsto na LDBEN, uma formação específica para a docência 

no ensino superior.  

Corroborando com esta perspectiva, Masetto (2012) questiona se é possível afirmar 

que a formação do pesquisador nos cursos de pós-graduação oferece condições de formação 

adequadas à docência universitária. Para o autor, a maioria dos cursos de pós-graduação 

não se preocupa com atividades de formação didático-pedagógica para formação do 

docente universitário, mas são voltados para a formação do pesquisador.  

Diante destes pressupostos para a formação do professor para o ensino superior 

apontados por esses autores, entendemos que, independentemente da área de formação 

inicial ou mesmo do seu tipo, Bacharelado ou Licenciatura, este contexto de formação para 

a atuação no magistério superior é enfrentado prioritariamente nos cursos de pós-

graduação.  

Nessa direção, os sujeitos que em algum momento de sua trajetória escolheram um 

curso de Bacharelado provavelmente não pressupunham serem professores e viverem o 

contexto da docência; no entanto, atualmente são docentes do magistério superior e, 

sobretudo, professores formadores de professores. Acreditamos, portanto, que é preciso 

relativizar esses processos formativos, pois somente o processo formativo institucional, seja 

da graduação ou da pós-graduação, não garante que os sujeitos constituam uma identidade 

docente claramente posicionada enquanto processo pessoal e social em sua trajetória. 

Desta forma, estes sujeitos que escolheram o Bacharelado como tipo de formação e que 

não foram formados para serem professores, na pós-graduação também perpassaram um 

contexto que não favoreceu essa formação. Mas será que eles não se constituem como 

docentes ao longo de sua trajetória? Perante a sua formação, não se consideram 

professores?  

Conjecturamos que, na verdade, uma série de elementos sociais, históricos, familiares, 

econômicos e culturais perpassam a trajetória destes sujeitos e constituem experiências 

diversificadas que podem, ao longo das experiências de vida e de trabalho de cada sujeito, 
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também se constituírem como elementos singulares de um processo formativo pessoal e 

profissional. Assim, acreditamos que ser bacharel e pesquisador é um dos elementos do 

processo formativo, no entanto, não é determinante no processo de constituição de sua 

identidade docente no ensino superior. 

Desta maneira, nosso objetivo neste texto é ponderar e elencar as características que 

contextualizam a relação de professores formadores bacharéis e suas formações 

bacharelescas com a atuação profissional docente em cursos de formação de professores, 

considerando as suas trajetórias formativas e as experiências profissionais como elementos 

sociais e biográficos que constituem a identidade desses sujeitos.  

Essa pesquisa de mestrado foi desenvolvida com professores formadores de uma 

instituição de ensino superior pública da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ao pensarmos 

as trajetórias formativas como meio de ponderação na relação “Licenciatura x 

Bacharelado” não pressupomos que essas trajetórias possuem fins em si mesmas e 

delimitam uma racionalização desse conflito curricular, ao contrário, defendemos que as 

trajetórias formativas dos professores formadores sejam uma das características, de modo 

específico, a ser tomada como forma de análise dentro desse paradigma.  

É nesse sentido que a identidade docente se constitui como um dos eixos centrais neste 

trabalho tendo em vista a sua importância no âmbito da consideração dos sujeitos em seus 

aspectos sociais, temporais e espaciais. Assim, acreditamos que os processos educacionais 

são ponderados como necessariamente permeados pelas relações humanas e, 

consequentemente, as identidades constituídas pelos sujeitos ao longo desses processos 

interferem nos modos e singularidades dos próprios processos educacionais.  

Para realizar nossas reflexões sobre a problemática citada, nos pautaremos nos 

pressupostos de Dubar (2005) a respeito dos processos de constituição das identidades 

profissionais. Para o autor, esse processo é intermediado pelas sucessivas socializações que 

os sujeitos vivenciam em suas trajetórias e essas socializações são responsáveis pela 

constituição social da identidade, por meio da atribuição do outro, e da consequente 

constituição de processos biográficos que, subjetivamente, constituem as identidades para 

si. Salientamos que essa discussão teórica acerca da conceitualização do processo de 

constituição da identidade em Dubar (2005) não é uma preocupação central desse texto, 

mas o citamos tendo em vista a fundamentação teórica e epistemológica que foi pilar da 

pesquisa e nos possibilitou alçar reflexões a partir das trajetórias formativas dos professores 

formadores bacharéis em cursos de licenciatura.  

Assim, do ponto de vista metodológico, a História Oral se constituiu enquanto percurso 

que permeou a nossa pesquisa, presumindo nossa preocupação com os significados, 

sentidos e experiências que constituem os sujeitos/professores bacharéis. Conforme Meihy 

(2005) e Minayo (2008) apontam, a História Oral potencializa os estudos referentes à 

identidade, pois relaciona o modo como os sujeitos compreendem o seu passado, criam 

vínculos com suas experiências pessoais e relações sociais dando-lhes significado e, a partir 

disso, (re) interpretam constantemente suas práticas sociais no momento presente. Assim 

como entendemos que é a partir da experiência que os sujeitos constroem seus relatos e, 
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portanto, extrapolam suas sensações, externando o que lhes toca, lhes marca e lhes 

transforma biograficamente (LARROSA, 2002).  

Deste modo, as narrativas produzidas pelas falas dos professores são nosso material 

empírico que permite uma série de interpretações sobre a relação conflitante entre 

Licenciatura e Bacharelado relatada pelos professores bacharéis pesquisados. Propomos, 

assim, uma análise conforme apontada por Bolívar (2002) a respeito de um modo 

interpretativo sobre as narrativas, considerando sua historicidade e singularidade, sem 

buscar determiná-las em categorias fixas, mas com o pesquisador estabelecendo novas 

leituras, novas narrativas, novos significados sobre temas explorados a partir das 

experiências dos sujeitos.  

Ressaltamos que discorrer acerca destas relações estabelecidas entre a Identidade 

Docente e a Formação de Professores pressupõe um exercício constante de diálogo, 

discussões e construção de conhecimentos no âmbito da pesquisa acadêmica. Não tentamos 

esgotar a temática ou estabelecer conclusões finalísticas ou definitivas para a discussão, 

mas buscamos contribuir para a sua problematização em âmbito científico a partir de nossa 

experiência de pesquisa e, obviamente, com a colaboração dos protagonistas de nosso 

estudo, os professores bacharéis formadores de professores pesquisados. 

 
 
2. Licenciatura e Bacharelado: dicotomias, tensões e contextos 
 

A relação entre o Bacharelado e a Licenciatura se constrói por uma dicotomia 

permeada pelos interesses sociais, históricos e culturais contemporâneos. Podemos perceber 

que no imaginário social, em termos de senso comum, a relação entre essas modalidades de 

cursos está embrenhada pela escolha de ser ou não ser professor, ou seja, em termos gerais, 

escolher uma Licenciatura seria escolher ser professor e escolher um Bacharelado seria 

escolher não ser professor, mas sim outro profissional específico.  

Para além desse imaginário social, ambas as modalidades se constituem 

academicamente e legalmente na configuração do ensino superior como um todo. A relação 

entre o Bacharelado e a Licenciatura, principalmente nos cursos que possuem ambas 

modalidades, é alimentada ainda por uma luta de poder curricular e profissional.  

A LDBEN, que norteia atualmente os pressupostos para a educação brasileira, propôs 

uma configuração de ensino superior que superasse as amarras curriculares até então 

estabelecidas, propondo princípios de igualdade e de flexibilidade do sistema educacional 

que reconfiguraram a relação entre o Bacharelado e a Licenciatura.  

Posteriormente à LDBEN (1996), o Conselho Nacional de Educação (CNE) com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) tem trabalhado desde então para estabelecer 

princípios e parâmetros curriculares para os cursos de graduação. A resolução CNE/CP nº 

1/2002 estabelece a superação, pelo menos do ponto de vista legal, do sistema 3+1 que 

conferia ao bacharel uma sólida formação e à licenciatura uma formação que necessita de 

“visões de”, ou seja, a licenciatura considerada como um “apêndice”. A referida resolução 

estabeleceu que os cursos de Licenciatura são objetivamente voltados para formar o 
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professor para a educação básica e que seus currículos assumem princípios relacionados 

com os conhecimentos e metodologias educacionais. Além disso, todos os cursos ofertados 

na modalidade de Licenciatura tiveram suas resoluções no CNE fundamentadas nesse 

parâmetro geral.  

Para os cursos de Bacharelado o CNE não propõe uma resolução com princípios gerais 

para todos cursos, mas cada graduação estabelece seus princípios voltados para a formação 

do profissional de sua área específica. De maneira geral, as resoluções para os cursos de 

Bacharelado estão voltadas à formação para a pesquisa e atuação técnica e/ou burocrática 

no mercado de trabalho de sua área de conhecimento.  

Acreditamos que estes pressupostos legais e curriculares que passaram a permear a 

relação entre a Licenciatura e o Bacharelado não são lineares e não se estabelecem 

completamente da maneira como são colocados. Os processos que envolvem 

historicamente e socialmente os sujeitos, as instituições e os cursos em si também 

contextualizam essa conjuntura, propiciando oscilações, tensões e desdobramentos diversos 

em cada caso.  

Gatti (2010) ainda têm apontado que, entre as duas modalidades, predominam as 

relações em que, geralmente, a Licenciatura é vista, tanto no momento da escolha 

profissional dos sujeitos como nos departamentos das universidades que oferecem as duas 

modalidades, como um curso menos valorizado, ou mesmo, um curso de Bacharelado 

acrescido de disciplinas pedagógicas, ou seja, não cumprindo ainda as propostas da 

LDBEN e do CNE para a flexibilização do currículo e do processo formativo do professor.  

Essa relação dicotômica tem suas origens no conflito entre concepções de formação e 

de universidade desenvolvidas e enraizadas historicamente em contraponto com as 

perspectivas contemporâneas de formação de professores e de ensino superior que têm 

proposto mais flexibilidade e interdisciplinaridade em sua organização (GATTI, 2010).  

Para Pimenta e Anastasiou (2005), a educação superior no Brasil reproduz diversos 

resquícios históricos, não linearmente, de uma cultura acadêmica voltada para a 

memorização, para o conteúdo e para a avaliação rígida. Além disso, as universidades se 

organizam burocraticamente em um modelo centralizador e fragmentado por 

departamentos. Para as autoras, todo esse contexto ainda é impregnado pela incorporação 

de uma formação voltada para o mercado de trabalho e para a produção de pesquisa. 

Estes modelos, segundo Pimenta e Anastasiou (2005), apesar de serem negados no 

discurso, ainda persistem nas práticas docentes e na organização das universidades e dos 

cursos de graduação em todo o país. Eles são reproduzidos culturalmente no âmbito das 

universidades mesmo em tempos de sua superação ideológica e, na prática, pouco se efetiva 

em ações que desconstruam esses paradigmas estruturais no ensino superior.  

Para nós, a perpetuação de aspectos desses modelos na estruturação das instituições 

bem como na organização do trabalho docente é elemento fundamental para 

compreendermos, a partir das narrativas dos professores bacharéis, como e se estão 

presentes esses modelos, como são reproduzidos, como são reelaborados, como fizeram 

parte de suas trajetórias formativas e quais os significados que os sujeitos da pesquisa 

atribuem a eles em seu cotidiano no ensino superior.  
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Acreditamos, sobretudo, que essas tensões e contextos que permeiam a dicotomia entre 

o Bacharelado e a Licenciatura precisam ser relativizadas, pois são pressupostos 

institucionais e sócio-históricos que as colocam nesse cenário frente ao ensino superior. É 

importante frisar que em meio a esta conjuntura estão os sujeitos em constante construção e 

reconstrução de valores, crenças, práticas e concepções.  

Isto nos leva a pensar que, mesmo com os dispositivos legais para as duas 

modalidades, não é determinante que aquele sujeito que cursa uma Licenciatura concebe 

seu processo formativo e seus saberes completamente voltados para o ser professor. Nem 

mesmo é definido a priori que um bacharel não construa saberes e elementos formativos 

que o constitua enquanto docente.  

Isso significa que, mesmo com os contextos dicotômicos e com os objetivos definidos 

de cada modalidade, defendemos aqui que o curso, por si só, não permeia toda a formação 

profissional do sujeito, mas uma parte importante dela. Para além da formação 

institucional, acreditamos que outros elementos perpassam o processo formativo, seja do 

bacharel ou do licenciado, como: a família, os sonhos, os sentimentos, as crenças, os 

valores, as experiências e as relações sociais e culturais.  

Apesar de nos propormos discutir especificamente a identidade e as trajetórias dos 

professores bacharéis que atuam nas Licenciaturas, pressupomos o processo formativo do 

Bacharelado como uma característica singular dos colaboradores da pesquisa e como um 

dos elementos do processo formativo e da trajetória dos mesmos e, como tal, assume um 

papel que não é delimitador para a sua relação com a formação de professores, mas permeia 

tais tensões e dicotomias. 

 
 
3. O professor formador: contextos para seus processos formativos  
 

Nossa pesquisa parte de uma inquietação relativa à atuação dos professores bacharéis 

nas licenciaturas, no entanto, as discussões do item anterior nos mostram que essa 

dicotomia existente entre as duas modalidades de formação perpassa outros elementos para 

além da definição entre Bacharelado e Licenciatura. Por isso, conjecturamos que a 

formação no Bacharelado se torna um elemento do processo formativo que não é 

delimitador frente à todas as singularidades dos sujeitos visto que estas podem reconstruir 

seus atos de pertencimento e suas práticas ao longo do tempo e  na formação na pós-

graduação.  

Para Masetto (2012), os modelos que constituíram historicamente a organização do 

ensino superior do Brasil focalizaram o centro do processo educativo e formativo de 

profissionais na figura do professor universitário enquanto detentor do saber científico 

capaz de proferir aulas ou palestras para formar outros profissionais e, o discente, enquanto 

sujeito passivo e receptor desses conhecimentos.  

Para o autor, esse modelo historicamente construído está diretamente ligado à 

organização dos cursos de Mestrado e Doutorado no país. Masetto (2012) afirma que os 

cursos de pós-graduação têm alcançado resultados importantes na formação prioritária de 
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pesquisadores nas diversas áreas. No entanto, em sua maioria, não têm propiciado um 

espaço formativo para o magistério no ensino superior, criando um abismo entre o que é ser 

professor e o que é ser pesquisador no ensino superior.  

Acreditamos que esse aspecto se torna ainda mais fundamental no caso dos professores 

universitários nas licenciaturas, nosso foco de estudo nesta pesquisa, pois se os professores 

formadores se formam nos cursos de pós-graduação sem muitas vezes se preocuparem com 

o processo de ensino-aprendizagem no ensino superior e seus aspectos pedagógicos, em 

tese, não mobilizam todos os conhecimentos que permeiam a atuação profissional docente. 

No caso das Licenciaturas, o professor bacharel ainda tem que lidar com a formação dos 

discentes para a educação básica, trabalhando ainda mais aspectos que, em sua maioria, a 

pós-graduação não discute.  

Assim, pensamos que no caso das licenciaturas, essas questões são emergentes não só 

do ponto de vista da constituição profissional e da formação de professores mas, sobretudo, 

em seus impactos na educação básica como um todo e, consequentemente, no sistema 

educacional. Desta forma, consideramos ser praticamente impossível pesquisar sobre os 

professores formadores bacharéis sem refletir sobre os aspectos reproduzidos culturalmente 

nas instituições de formação de professores, que também têm sua relação com a educação 

básica e consequentemente com a organização da sociedade como um todo.  

Para Vasconcelos (2012), a maioria dos professores do ensino superior, seja em sua 

formação inicial ou na pós-graduação, seja na formação continuada, têm resistência às 

chamadas “disciplinas pedagógicas” ou cursos de formação/aperfeiçoamento pedagógico, 

pois reproduzindo um estigma de senso comum, eles próprios em suas concepções pessoais 

já tem o que é preciso para saber ensinar: o conteúdo, conhecimentos específicos ou saberes 

científicos. No entanto, muitas vezes a prerrogativa da especificidade pedagógica que 

envolve a função docente não é lembrada, visto que seu processo formativo na pós-

graduação, em sua maioria, não possibilitou essa especificidade.  

Quando se discute a formação do professor universitário o enfoque principal tem sido a 

pesquisa, salvo algumas exceções, a competência técnica e a produção acadêmica dos 

sujeitos no processo formativo. Na contramão dessa realidade encontrada nos cursos de 

pós-graduação é preciso pensar a formação complementar que existe entre formar o 

pesquisador e formar o docente (VASCONCELOS, 2012).  

Acreditamos que esta relação entre formar o pesquisador para o ensino superior e 

formar o docente recorre em mais uma dicotomia de paradigmas que a universidade precisa 

discutir e estabelecer diretrizes sobre qual profissional será formado para atuar no 

magistério superior: ainda queremos priorizar a formação como pesquisador? Ou é possível 

pensar em uma estrutura de pós-graduação que preconize uma formação articulada para a 

docência e a pesquisa no ensino superior? E como fica o reconhecimento das singularidades 

dos sujeitos nesse processo? 

Diante da realidade brasileira é preciso que os cursos de pós-graduação, já que ainda 

não existem exigências legais nesse sentido, tenham noção de que estão formando 

concomitantemente sujeitos que vão atuar como pesquisadores, mas também, como 

professores, até porque a autora afirma que são poucos os cargos atualmente no Brasil em 
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que mestres e doutores atuem apenas como pesquisadores. Como a legislação não é precisa 

quanto à formação pedagógica em cursos de pós-graduação stricto sensu, as universidades 

fazem como julgam que devem ou mesmo não fazem (VASCONCELOS, 2012).  

Tendo em vista essa indefinição legal a respeito da formação dos professores para o 

ensino superior, emerge aqui a discussão dos conhecimentos para a função docente no 

ensino superior, que envolve vários aspectos, saberes e várias teorias. No entanto, a questão 

dos conhecimentos docentes que os professores bacharéis mobilizam nos preocupa diante 

da maneira com que este professor realiza seu exercício profissional, uma vez que não teve 

formação pedagógica institucional para atuar como docente no ensino superior, mas 

constrói e reconstrói sua prática docente pela mobilização de elementos de sua trajetória 

formativa e pessoal.  

A formalização de um conhecimento profissional para o ensino superior implica a 

consideração de saberes de vários tipos passíveis de diversas formalizações teóricas – 

científicas, didáticas, pedagógicas e sociais que “se jogam num único saber integrador, 

situado e contextual – como ensinar aqui e agora –, que se configura como ‘prático’” 

(ROLDÃO, 2007, p.98 - grifo da autora).  

Estes saberes se constituem como arcabouço teórico que busca sistematizar 

pressupostos formativos para a atuação docente, mas sobretudo, o conhecimento 

profissional docente se realiza na mobilização desses conhecimentos que, mesmo se 

utilizando da experiência, não exclui o aporte teórico. Com isso, o conhecimento dito 

prático vai além da experiência e se estabelece na relação saber fazer, saber como fazer e 

saber o porquê se faz (ROLDÃO, 2007). Assim, a experiência e a trajetória são elementos 

do processo formativo, mas não excluem também os elementos formais da formação de 

professores para o ensino superior.  

 
 
4. Trajetórias formativas: experiências e identidades em meio à dicotomia 

entre “Licenciatura x Bacharelado” 
 

A nossa análise trata-se de uma interpretação possível a partir das narrativas de cinco 

professores bacharéis que atuam em cursos de Licenciatura diversos em uma universidade 

pública de Uberaba, Minas Gerais. Esse texto, então, constitui-se de uma leitura, dentre 

tantas que podem ser feitas a partir das narrativas desses sujeitos. É a representação de 

nossa própria identidade de professores/pesquisadores (re)constituída na relação com as 

narrativas dos sujeitos pesquisados. Essa interpretação é uma expressão da nossa identidade 

enquanto texto. 

Adentraremos em aspectos das trajetórias dos professores formadores Miguel, Alice, 

Arthur, Sophia e Davi – nomes fictícios – para discutir suas experiências formativas para a 

docência, potencializando, a partir de suas narrativas, aspectos íntimos e pessoais dos 

sujeitos, ou seja, dos significados construídos pelas pessoas ao longo da vida para sua 

relação com a docência, constituindo identidade(s), conforme os pressupostos de Dubar 

(2005). Salientamos que, por conta do formato de texto para artigo, as narrativas não estão 
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completas neste texto, então, exporemos alguns trechos das narrativas que possibilitam 

nossa leitura. 

Ao defendermos a interpretação de que os professores bacharéis pesquisados 

constituem suas identidades processualmente no âmbito social, cultural, histórico e 

espacial, consideramos, como veremos a seguir, que a relação conflitante entre Bacharelado 

e Licenciatura é uma constante no que tange aos processos formais de formação e de 

currículo dos sujeitos, permeando suas histórias de vida. No entanto, perceberemos também 

que não são somente as experiências formativas que os constituem como docentes, mas são 

as experiências de vida, de trabalho e de outros aspectos que entremeiam o processo.  

 
4.1 A formação constituindo uma cultura conflitante entre Licenciatura e 

Bacharelado 
 

Um dos primeiros aspectos relatados nas narrativas dos docentes colaboradores é o 

claro conflito existente entre as modalidades, porém, ao adentrarmos nas falas dos 

professores bacharéis percebemos que não se trata apenas de um conflito teórico, 

conceitual, legal ou curricular, é, sobretudo, um aspecto cultural vivido pelos sujeitos em 

suas graduações. Veremos nos relatos a seguir:  

 
eu também não tinha nenhuma identificação com a Licenciatura e com ser 

professor, pois meu foco naquele momento era aprender Matemática! E tinha 

muito na minha época os discursos e as diferenças de graduação que eram 

gritantes, porque na Licenciatura tinham as pedagógicas né? Aí a gente olhava e 

falava: mas eu quero aprender Matemática, então eu vou pro Bacharelado! Era o 

tipo de circunstância em que eu vivia e que eu percebia naquele lugar (Professor 

Arthur).  

 

Se me perguntasse se eu sabia o que era um bacharelado, não sabia. Eu só sabia 

que eu não queria ser professora. [...] quando eu prestei o vestibular eu optei por 

fazer o bacharelado porque eu não queria ser professora, foi a única escolha que 

eu fiz consciente que era a de não ser professora. E a escolha pela Matemática 

foi por afinidade mesmo.... Eu sabia que eu queria na área de matemática, 

porque no primeiro dia eu já queria ser uma pesquisadora em matemática, na 

primeira aula eu fui convencida a isso (Professora Alice).  

 

Pensando em outra coisa, talvez o fato de eu não querer ser professor quando eu 

era criança tenha sido mais por conta de ver os professores da escola mesmo. Eu 

realmente não via esse amor pela ciência nos professores da escola como eu 

comecei a ver nos professores da graduação. [...] Então, não tem essa 

aproximação, não tem esse vínculo afetivo com a ciência que eles estão 

ensinando (Professor Miguel).  
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É possível compreender a partir dessas narrativas dos professores bacharéis que a 

relação entre Bacharelado e Licenciatura se torna conflitante para os sujeitos ainda antes da 

sua entrada na graduação. Pensar essa relação enquanto cultura, nos remete a pensar os 

discursos enraizados que levaram esses sujeitos a cursarem o bacharelado sem ter uma 

consciência básica das suas diferenças e das possibilidades de cada um deles. Há, então, um 

estigma social claro do que é “ser professor” e de como esses discursos estigmatizadores 

influenciam nas escolhas profissionais. Gatti (2010) elenca uma série de aspectos que 

contribuem para essa estigmatização da docência enquanto profissão tida como 

“desvalorizada”. Essa estigmatização construiu ao longo do tempo a representação, que já 

citamos anteriormente, de que a escolha profissional diante da relação “Bacharelado x 

Licenciatura” está muito relacionada a uma escolha de ser ou não professor, mas uma 

escolha influenciada por essa cultura estigmatizadora sem consciência das reais 

possibilidades que ambas as modalidades permitem.  

Observamos com as narrativas apresentadas por esses docentes que os enredos vividos 

pelos sujeitos, seja na sua história de vida ou no momento da escolha profissional, perpassa 

por uma construção social permeada pelos estigmas às profissões. Concordamos com 

Dubar (2005) que esse aspecto se refere ao processo de socialização, em que os sujeitos 

constituem suas identidades, de maneira provisória ou permanente, por meio de sua relação 

e experiência com o grupo social e as instituições em que vive.  

Acreditamos que esse processo de estigmatização é construído socialmente tanto pela 

concepção de valorização da ciência diante do ensino (compreendendo que para ensinar é 

preciso apenas o conteúdo científico), como também pelas condições de trabalho docente 

que ainda são negligenciadas pelo poder público e colocam a profissão docente de maneira 

desigual frente as demais.  

Interpretamos também, a partir das narrativas dos professores colaboradores, que essa 

estigmatização social se estende ao meio acadêmico e, na verdade, se aprofunda no que 

tange a pensarmos os conflitos teóricos, culturais e curriculares entre as duas modalidades, 

bem como, a maneira como esses conflitos implicam na formação dos sujeitos. Como 

veremos a seguir:  
 

Eu comecei, na verdade, fazendo a Licenciatura, pois não tinha condições de 

estudar o Bacharelado de dia [...] mas na hora que eu comecei a aprender 

matemática aí foi aquela coisa da vaidade mesmo! Nossa! Agora eu sei 

matemática! [...] Depois de um tempo eu tomei aquela decisão de mudar pro 

bacharelado. Eu conseguia ter um desempenho razoável e então aí os professores 

começam a te dar atenção e começavam a falar: “ahh porque você não vai pro 

bacharelado?” Então todos aqueles alunos que iam bem eles falavam pra ir pro 

bacharelado e sair da licenciatura. (Professor Arthur).  

 

E quando eu comecei o curso de Química eu almejava trabalhar mesmo na 

indústria [...] não via outra atuação pra quem formasse em Química. Mas com o 

passar do tempo, me inserindo no meio acadêmico, fui me deparando com novas 

informações e novas expectativas e isso foi contribuindo muito pra tirar o foco 
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da indústria. Me deu um “start” lá pela iniciação científica que me fez olhar pra 

pós-graduação de outra forma e a influência dos professores me fez querer 

seguir o caminho acadêmico (Professor Davi).  

 

Na UFU eu tive certeza de que eu queria ser professor porque eu via os 

professores nos gabinetes o dia inteiro porque o curso era integral e eu morava 

praticamente dentro do campus... eu vivia lá! Ia na sala deles, pegava 

bibliografia, perguntava sobre a pesquisa e então eu vi que era diferente, que 

eles não eram professores como na escola. Eles eram de fato professores 

universitários que faziam a pesquisa, ensino e extensão (Professor Miguel).  

 

É possível perceber, a partir das narrativas expostas pelos professores bacharéis, que no 

meio acadêmico há uma cultura explícita de valorização dos cursos de bacharelado ou 

mesmo da pressão pelo desenvolvimento da pesquisa como atividade profissional, em 

detrimento da docência. Esses significados atribuídos às duas modalidades implicam em 

uma cultura acadêmica que também se preocupa pouco com o ensino como nos mostra 

Roldão (2005) ao afirmar que a universidade se detém apenas às preocupações ditas 

científicas, como se apenas elas fossem suficientes para formar um professor.  

Diante dos relatos apontados e com a interpretação das narrativas completas dos 

sujeitos e do contexto das universidades públicas onde, no Brasil, se concentra a maior 

parte da atividade científica em que se pensa em um prosseguimento dito “natural” dos 

alunos do bacharelado para a pós-graduação, há um valor comum de que eles serão 

professores de suas áreas específicas mesmo fazendo cursos de bacharelado, pois o que 

legitimaria sua profissionalidade docente seria o conhecimento científico, os conteúdos da 

área. Esse aspecto também é evidenciado por autores que já discutimos neste texto como 

Pimenta e Anastasiou (2005) e Masetto (2012).  

Observamos também, a partir dos relatos apresentados pelos professores bacharéis, que 

esse processo de legitimação dos saberes científicos e da estigmatização do ensino e da 

Licenciatura estão diretamente relacionados com as experiências dos sujeitos com outros, 

sejam alunos, professores ou mesmo com a instituição situada em seu espaço e tempo.  

Diante do que expomos até aqui, aparentemente, os professores bacharéis relacionam 

em suas trajetórias formativas experiências, aspectos que corroboram para pensar a 

reprodução de um paradigma conflitante entre Bacharelado e Licenciatura. De fato, ele 

existe e está presente na constituição da identidade profissional dos professores bacharéis, 

no entanto, não é um processo linear e delimitador, ele terá sempre como entremeio a 

experiência como transformadora do sujeito, e é isso que veremos a seguir.  

 
4.2 As experiências que (trans)formam professores bacharéis 
 

Enquanto existe esses estigmas e discursos construídos socialmente acerca da relação 

entre Bacharelado e Licenciatura, a caracterização da identidade docente dos professores 

bacharéis se relaciona com os atributos conferidos pelos outros (grupo social, universidade 

e legislação), mas ao mesmo tempo, segundo Dubar (2005), é possível considerar os 
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aspectos pessoais que constituem profissionalmente o sujeito que são relacionados aos 

sentidos dos sujeitos em relação às experiências, sendo um aspecto construído nos 

entremeios do processo biográfico dos professores pesquisados.  

A indeterminação das implicações dos processos formativos e da cultura academicista 

que vimos anteriormente se expressa, para os professores bacharéis, por meio das 

sucessivas socializações em meio à atuação no magistério superior. É nos processos de 

socialização com os alunos, com os demais professores e com o contexto institucional que 

os sentidos ambivalentes entre o ser professor e ser bacharel/pesquisador2 são expressados 

nas narrativas. 

As experiências com as práticas docentes e com o trabalho no ensino superior 

emergem significativamente nas narrativas dos professores bacharéis pesquisados, cada um 

com suas singularidades. Os sujeitos relatam como as experiências docentes marcaram suas 

trajetórias provocando reflexões, rupturas, redefinições e promovendo novos olhares para a 

docência e para o ser professor. As narrativas dos professores bacharéis expõem diversos 

aspectos singulares no sentido de que suas reflexões a respeito da atuação docente e do 

processo de socialização em sala de aula marcam as suas constituições profissionais, 

conflitam suas experiências formativas e reelaboram os conhecimentos mobilizados em sua 

atuação profissional. Observamos as narrativas a seguir:  
 

se você comete um erro numa conta no quadro [...] nossa!!!! Você está ferrado 

mesmo! Porque depois o aluno acha que por conta de um erro seu você não tem 

domínio e aí você tem que reagir com jogo de cintura pra que sua relação com o 

aluno seja mais tranquila. Com o tempo eu fui trocando de estratégia, pra 

contornar essa dificuldade minha de lidar com as contas em sala de aula, eu 

passei a desafiar eles antes a fazer, então eles tentam fazer antes e conforme eles 

acertam ou erram as contas a gente vai chegando aos resultados e aí eu faço 

junto com eles (Professor Arthur).  

 

Depois do doutorado eu atuei sete anos na Universidade Federal do Vale do 

Jequitinhonha e Mucuruí, junto ao curso de farmácia bioquímica de lá. Esse 

contato foi desafiador porque eu não tinha tido nenhuma experiência no ensino 

superior até então (...) mas o que mais me chamou atenção foi o desafio, porque 

eu sabia que no ensino superior demandaria de outras estratégias, deveria se 

buscar um maior aprofundamento no transpassar o conteúdo e fui aprendendo 

com os alunos e mudando (Professor David).  

 

Nas minhas primeiras aulas num curso de Licenciatura eu encarei uma turma 

que me dizia "ah, mas aonde vou usar isso professora?" (...) Então foram 

questionamentos que eu não tinha como responder. Onde eles iam usar isso? 

Como iam aplicar na sala de aula? Porque que é importante isso? e aí eu preciso 

dizer que eu nunca havia me perguntado, porque eu achava que enquanto 

bacharel, que eu precisava aprender o necessário pra ser um bom pesquisador e 

essas questões de ensino nunca passaram pela minha formação, até então eu 

nunca tinha precisado disso. Eu nunca tinha pensado na relação que a derivada, 



Histórias e identidade de professores bacharéis que atuam em cursos de formação de professores: [...] 
 

 
241 

integral tem com o que o aluno vai trabalhar na educação básica. Então, foram 

questões que nunca tinham passado pelo meu horizonte, nunca tinha pensado em 

questionar, por exemplo, o porquê que eu tinha que aprender estruturas 

algébricas, apenas me disseram que eu tinha que aprender na disciplina, estava 

na minha grade e eu fiz! Acho que o grande benefício de ter ido dar aula é que 

eu talvez passasse pelo mestrado e pelo doutorado sem nunca me fazer esses 

questionamentos (Professora Alice).  

 

O que eu sempre faço e que também que eu fui aprendendo como professora e 

com os alunos é que eu normalizo as notas. O que vai acontecendo é que você 

vai conhecer tanto de um assunto que você sempre vai olhar pra prova de um 

aluno e achar que aquilo não é suficiente. Então, o que eu faço é dar dez pro 

aluno que melhor respondeu a minha prova e então eu venho normalizando as 

notas. Eu acho mais justo e acho que coloca uma responsabilidade em mim que 

é a de que se tem algo que ninguém respondeu é porque eu não fui capaz de 

ensinar, acho que essa é uma visão crítica que a gente tem que ter, ou seja, não 

existe nada que não seja passível de ser compreendido (Professora Sophia).  

 

Podemos interpretar com esses trechos das narrativas e com outros relatos de 

experiência narrados durante a pesquisa que os sujeitos se sentem professores no processo 

de socialização com os alunos, pois são os alunos que lhes atribuem o papel simbólico e a 

função de professor em sala de aula, com relações pessoais e de poder diferenciadas que o 

fazem reconstruir seus próprios atos de pertencimento e reelaborar seus conhecimentos e 

estratégias mobilizados na prática docente no ensino superior.  

As narrativas dos professores expõem, de uma maneira geral, que existe um atributo 

que lhes conferem sentido ao realizar a atividade docente, no qual eles acreditam se 

fundamentar para serem professores: o conteúdo. Para nós, esse aspecto em comum nas 

narrativas dos professores bacharéis se relaciona às atribuições que foram construídas 

biograficamente nos processos de socialização que os sujeitos viveram. A ideia de que um 

“bom” professor se relaciona ao “domínio” do conteúdo é um senso comum sobre a 

profissão docente e parece estar presente como uma concepção enraizada na formação dos 

professores bacharéis.  

Concordamos com Roldão (2005) que é importante que um professor tenha domínio 

dos conteúdos que ele ministra, no entanto, para ser professor, não é somente o conteúdo 

que é suficiente para a realização do ato pedagógico. O conhecimento social, psicológico, 

do ensino do conteúdo, do conhecimento didático, do conhecimento do currículo e dos 

objetivos educativos constituem um enredo que a realidade da docência no ensino superior 

exige que o professor mobilize.  

É nesse sentido que o conflito entre o Bacharelado e a Licenciatura dos professores 

bacharéis é mais explícito e emergente, pois eles são formados para o domínio do conteúdo 

de suas áreas específicas, no entanto, o processo de socialização com a instituição e com os 

alunos provoca as sensibilidades desses sujeitos para uma mobilização de conhecimentos 

específicos à atividade docente e à reflexão sobre esses conhecimentos em suas práticas. O 
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poder simbólico e a cultura da formação bacharelesca pelo conteúdo se conflagra com as 

demandas e necessidades que entremeiam a docência. Essa mobilização e reflexão sobre as 

práticas docentes são, as vezes conscientes e as vezes não conscientes, mas lhes conferem 

atributos para a sua identidade enquanto docentes.  

Os sentidos produzidos pelos professores bacharéis em suas narrativas não os 

determinam e nem os excluem de processos de construção de uma identidade entre o ser 

bacharel e ser professor formador. Acreditamos que é a oposição e a contradição nos 

processos de socialização que os constituem como sujeitos e dimensionam seus sentidos 

para uma identidade profissional. São atos de pertencimento que não abandonam as marcas 

do bacharelado e da pós-graduação sem formação pedagógica e nem de sua trajetória 

pessoal, mas reconstroem novos sentidos para a docência como sua profissão nos 

sucessivos processos de socialização vividos, seja com outros sujeitos ou com o contexto e 

o espaço universitário.  

Os sujeitos se constituem ao longo de sua trajetória e não deixam de ser bacharéis e 

nem deixam de ser professores formadores. São legitimados oficialmente pelos cargos que 

ocupam e títulos que possuem, sobretudo, não deixam de produzir e reproduzir sentidos 

para seus atos de pertencimento, sejam como bacharéis/pesquisadores ou como professores 

formadores de professores.  

Não é a natureza do cargo e a formação que determinam ser ou não ser professor 

formador, esses são elementos do processo. Sobretudo, são as produções de sentidos por 

meio de atos de pertencimento construídos nos processos de socialização que marcam a sua 

identidade profissional pela docência e ao mesmo tempo pelo profissional bacharel, de 

maneira consciente ou não consciente das especificidades profissionais que diferenciam as 

modalidades de atuação. Dessa maneira, há nas trajetórias formativas desses sujeitos 

ponderações e rupturas quanto à relação conflitante que viveram na graduação entre o 

Bacharelado e a Licenciatura.  

Mesmo diante dessas ponderações e rupturas frente à conflitante relação entre as duas 

modalidades de curso, consideramos que é no processo de formação continuada, seja como 

uma política institucional ou como processo de adesão pessoal à profissão, que os 

professores bacharéis têm a oportunidade de reelaborar seus conhecimentos segundo os 

pressupostos teóricos, científicos, didáticos e sociais específicos da profissão docente, os 

quais não tiveram acesso em sua formação. Ou seja, não é a graduação e a titulação 

propriamente ditas que conferem a profissionalidade docente segundo os pressupostos de 

Roldão (2005) e nem mesmo só a produção de sentidos para a docência na prática e na 

relação com o aluno. O processo de constituição profissional perpassa a produção de 

sentidos para a adesão à docência, mas também perpassa assumir os pressupostos formais 

da função docente, sejam eles por meio da formação inicial, da pós-graduação ou da 

formação continuada em relações mútuas e articuladas.  

 
 
5. Considerações Finais 
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Diante das narrativas dos professores bacharéis e de nossas interpretações, acreditamos 

que é preciso pensar na relação conflitante entre o Bacharelado e a Licenciatura como 

processos e experiências que perpassam as trajetórias dos sujeitos e constroem significados, 

no entanto, nunca podemos pensar esse conflito como fim em si mesmo. Talvez essa 

concepção mais pragmática e delimitada da relação entre as duas modalidades se adeque 

melhor aos estudos do campo do currículo, pensando as estruturas, normativas e objetivos 

das duas modalidades, mas não podemos considerá-la determinante ou fixa quando falamos 

dos sujeitos que vivem esses processos formativos e se (trans)formam com eles.  

Contudo, as experiências formativas, sejam na graduação, no bacharelado ou na pós-

graduação, articulam-se biograficamente aos sucessivos processos de socialização pessoal e 

institucional dos sujeitos. Tanto o bacharelado quanto a pós-graduação não são processos 

isolados e constroem atos de pertencimento profissionais dinâmicos e situados perante o 

contexto das instituições e da vida dos colaboradores. Constituem experiências repletas de 

emoções, traumas, decisões, incertezas, superações e realizações que são inerentes à 

constituição da identidade destes professores.  

Salientamos que, mesmo reconhecendo que nas trajetórias formativas os professores 

bacharéis constroem saberes e estratégias de ensino, bem como se sentem como professores 

na relação com os alunos, acreditamos que o processo formal de formação docente deve ser 

estimulado, na pós-graduação e por meio de formação continuada, para que esses 

professores reelaborem constantemente suas práticas e constituam uma adesão profissional 

à docência, reconhecendo suas especificidades.  

Por fim, almejamos elucidar alguns aspectos que permeiam as trajetórias formativas de 

professores bacharéis que atuam em cursos de licenciatura na cidade de Uberaba/MG, 

dando ênfase à relação conflitante entre Bacharelado e Licenciatura. O que buscamos com 

esse artigo foi expor a nossa leitura diante das narrativas dos sujeitos e suas experiências, 

contribuindo para o debate acadêmico sobre identidade docente e não considerando que 

nossas proposições são finalísticas ou determinantes. Na verdade, são marcas de processos 

sociais, dos sujeitos que contribuíram e de nós mesmos enquanto pesquisadores. 
 

 

Notas 

 
1. Esta pesquisa contou com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

por meio de bolsa para aluno de mestrado. 

2. Salientamos que não consideramos aqui que ser bacharel é a mesma coisa que ser pesquisador ou mesmo que apenas 

os bacharéis são pesquisadores. Ao usarmos os temos dessa maneira, queremos empreender que, na universidade, os 

sentidos atribuídos pelos professores à sua atividade profissional como bacharéis se relacionam diretamente ao 

desenvolvimento de pesquisa. Além disso, como mencionamos anteriormente no texto, o “poder” da pesquisa e, 

consequentemente, da pós-graduação está diretamente relacionado ao processo de atribuição de pertencimento do 

sujeito à carreira de professor do ensino superior. 
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