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O presente estudo pretende investigar como se dá a construção dos saberes
docentes por professores formadores de uma universidade federal do interior
de Minas Gerais. A pesquisa foi realizada por meio das narrativas dos
professores, focando especificamente em seus percursos de formação. A
revisão de literatura englobou como temas principais: a construção dos saberes
docentes e o aprender a ensinar; a docência no ensino superior; e a formação
de docentes formadores. A análise das narrativas foi realizada a partir da
revisão de literatura feita previamente, abarcando autores nacionais e
internacionais do campo da formação de professores. Estruturalmente, a
análise contou com três eixos temáticos: o primeiro, envolvendo as
experiências antecedentes à docência; o segundo, a construção da docência; e
o terceiro, considerando os caminhos e desafios dos docentes formadores.
Como participantes da pesquisa, contou-se com dois sujeitos atuantes nos
cursos de formação de professores, com equivalente tempo de experiência na
docência do ensino superior. Os docentes narraram seus percursos formativos
a partir de suas experiências educacionais, passando por desafios, figuras de
referência significativas em seus trajetos, desafios e as mais variadas
experiências que culminaram na forma como atuam na contemporaneidade,
considerando os desafios e expectativas. A análise de dados confirmou que a
apropriação dos saberes se dá de modo processual, contínuo e perpassando
toda trajetória de vida, embora tenhamos focado apenas o percurso de
formação. O estudo apontou, ainda, o quanto os saberes docentes estão
articulados entre si e interferem-se mutuamente em seus processos
constitutivos, envolvendo as dimensões do conhecimento, da experiência e
pedagógicas. Além disso, apontou condições mínimas percebidas pelos
docentes como fundamentais para a atuação no campo, que envolvem saberes
específicos, enfatizando valores éticos, desenvolvimento da autonomia, do

pensamento reflexivo, da responsabilidade consigo e com o outro. Inferimos
que as condições apontadas por estes formadores perpassam o campo da
Filosofia, possuindo relação entre o campo disciplinar e a área de atuação, mas
esta é uma lacuna a ser investigada por outras pesquisas.

