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«(…) Cada vez mais ganha corpo a ideia de que o trabalho do
professor não é tarefa fácil e simples de modo que qualquer
um a pode desempenhar. Ensinar é uma atividade complexa e
difícil, sendo necessária uma habilidade especial, um saber
fazer, uma sensibilidade para lidar com pessoas que se
encontram em processo de crescimento e desenvolvimento.
Marcelo (1996), a este respeito, afirma que é necessário
tomar consciência da necessidade de os docentes,
independentemente do nível de ensino que lecionam, serem
considerados e de se considerarem a si mesmos como
profissionais, que se desenvolvem em situações complexas,
mas num processo de aprendizagem contínuo e sistemático. A
necessidade de entender o desenvolvimento profissional dos
professores como um processo amplo, contínuo e flexível,
caracterizado por diferentes etapas, tem sido estudado e
analisado por investigadores que se debruçam sobre a
formação de professores. Neste sentido, Day (1997) defende
que é importante conceptualizar o desenvolvimento
profissional como um processo dinâmico multidimensional,
onde interagem diferentes etapas da experiência biográfica,
dos factores ambientais, da carreira, da vida e das fases de
aprendizagem ao longo da vida. (…) A docência e a
aprendizagem devem ser encaradas como processos
dinâmicos, autónomos, colaborativos e partilhados, integrados
através de projetos de produção social de conhecimentos,
tornando, assim, a aprendizagem mais motivadora. Os
docentes, por seu turno, terão que envolver-se tanto na
investigação como na docência. Estas funções têm de ter o
mesmo peso de importância nas instituições do Ensino
Superior. A exigência da tarefa da docência tem sido cada vez
maior, obrigando a um complemento entre formação inicial e
contínua, no sentido de optimizar as competências
pedagógica, científica e comunicacional dos docentes. Neste
sentido, é necessário reforçar a formação pedagógica do
docente universitário, não só ao nível da competência
profissional, mas também para que possam promover o bem –
estar e, assim, obter um maior sucesso.
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