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Resumo 
Esse artigo foi elaborado na disciplina Docência Universitária e Formação 
Pedagógica: elementos para discussão e análise do Programa de Mestrado em 
Educação da Universidade Estadual de Londrina. Trata-se de estudo bibliográfico 
que teve como objetivo discutir aspectos da formação docente universitária tendo 
como base três eixos de análise: a qualidade de ensino e a formação do docente 
para o ensino superior, os aspectos econômicos e políticos subjacentes ao trabalho 
docente na universidade e as contribuições da Pedagogia Universitária para a 
temática da docência no ensino superior. Evidencia também a exaltação da 
produção científica, dos resultados mensuráveis, da quantidade de títulos e boas 
avaliações que as instituições e docentes devem apresentar em detrimento dos 
saberes pedagógicos que até o momento não são valorizados pelas políticas 
educacionais, por não serem passíveis de quantificação, como produtos. Finaliza 
destacando que o amparo institucional aos professores possibilitando o 
compartilhamento de ideias, ações e reflexões pode contribuir de forma significativa 
para o compromisso da própria universidade que é o desenvolvimento profissional 
de pessoas que atuarão na sociedade. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Docência universitária. Formação 
pedagógica. 
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Introdução 

A área de formação docente para o Ensino Superior estuda os processos 

pelos quais os professores adquirem ou melhoram seus conhecimentos para 

intervirem profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 

instituição (MARCELO GARCIA, 1999).  

Nela, estudos apontam novas exigências ao trabalho docente que desafiam o 

professor universitário a ser, cada vez mais, mediador na compreensão discente dos 

conhecimentos necessários à formação profissional, (SOARES; CUNHA, 2010). Por 

isso, é necessário pensar a formação docente em sua complexidade a fim de 

construir conhecimentos que respaldem, de fato, os embates da profissão.  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) prevê a formação  para a docência no 

ensino superior por programas stricto sensu de mestrado e doutorado, como 

menciona Veiga (2006). No entanto, estes programas visam a formação de 

pesquisadores em campos específicos de conhecimentos com pouca preocupação 

com a formação pedagógica para a docência, acarretando na valorização de títulos, 

pesquisas realizadas e publicações científicas sem considerar a qualidade de ensino 

oferecido posteriormente.  

Como consequência, é recorrente que, ao ingressar na docência, o professor 

sem formação pedagógica tenha dificuldades no manejo do ensino. Daí a afirmação 

de Fischer (1996 p.48) quando diz que não basta ao professor o “domínio de 

conteúdo e a capacidade em transmiti-lo”, é necessária a postura de reflexão sobre 

suas práticas, sobre a relação que estabelece com seus alunos e, principalmente, 

sobre a formação que está possibilitando. Reflexões estas, que são possibilitadas 

quando há a preocupação com os aspectos pedagógicos da docência. 

O artigo visa, portanto, discutir aspectos da formação docente universitária 

sob o enfoque de três eixos: a qualidade de ensino e a formação docente, a 

interferência econômica e política na universidade e mais diretamente no trabalho 

dos professores e as contribuições da pedagogia universitária sobre a temática da 

docência.  
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1. Qualidade de Ensino e Formação Docente: Aspectos a Considerar 

Rios (2008, p.68), afirma que a qualidade de ensino e do trabalho docente de 

fato “[...] não seria um atributo, uma propriedade, mas consistiria num conjunto de 

atributos, de propriedades que caracterizam a boa educação”. Entre estes atributos 

está uma formação docente que permita aos professores produzir conhecimentos 

voltados para a melhoria da sociedade, para a capacitação profissional de seus 

alunos, ao empregar ações que os permitam refletir, e para a própria compreensão 

de ser professor. 

Bolzan e Isaia (2010, p. 510) defendem que discutir a qualidade da educação 

implica em discutir a qualidade do processo de formação docente: “estamos cientes 

que estas [...] instâncias se integram e se interpenetram, perpassando toda a 

discussão sobre a qualidade e seus possíveis indicadores”. Dessa forma, para que a 

universidade alcance o objetivo de uma boa qualidade de ensino, é necessário uma 

boa qualidade na formação do professor que nela atua 

Entretanto, como esclarece Anastasiou (2006), a formação do docente 

universitário, que ocorre por meio de programas de pós-graduação, mestrado e 

doutorado, dá ênfase nos conhecimentos específicos da área (BRASIL, 1996), a 

partir da pós-graduação instituída pela Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional (LDBN), em detrimento das práticas pedagógicas importantes para se 

conduzir um ensino efetivo.  

Soares e Cunha (2010) compartilham o pensamento ao ilustrar que ainda que 

lei possua uma conotação imperativa quando à formação docente a partir de 

programas stricto sensu, ela parece não consolidar um processo de qualidade e, 

menos ainda, configurar como parâmetro para ingresso ou permanência na docência 

superior.  

Ademais, as autoras explicam que o parecer 977/65 da Câmara de Ensino 

Superior, do Conselho Federal de Educação, ainda em vigor e que estabelece os 

objetivos dos programas de pós-graduação, traz uma concepção de formação 

docente voltada para a pesquisa ao:  

 

[...] atender à expansão quantitativa do nosso ensino superior, 
garantindo, ao mesmo tempo, à elevação dos atuais níveis de 
qualidade; estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por 
meio da preparação adequada de pesquisadores; e assegurar o 
treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais 
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alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento 
nacional de todos os setores (SOARES CUNHA, 2010 p. 18). 

 

 A pesquisa, como bem vista, é o centro da formação nos programas de 

mestrado e doutorado, enquanto os aspectos pedagógicos, necessários para a boa 

conduta e para ações que efetivem o ensino e aprendizagem, são preocupações de 

segunda ordem: "[...]. Tendo os programas centrados suas energias na formação 

para a pesquisa, parece ter sido assumida a posição de que os saberes da 

investigação são suficientes ou se transformam, automaticamente, em saberes da 

docência" (SOARES; CUNHA, 2010 p. 6). 

 Essa concepção de docência encontra justificativa na ciência moderna que 

exalta o conhecimento racional, objetivo e sistemático em detrimento do 

conhecimento pedagógico que é flexível ao tratar de aspectos humanos. Ela tem 

como premissa a prática tradicional de transmissão de conhecimentos à alunos 

maduros e comprometidos com a assimilação dos mesmos. O manejo em torno dos 

processos de ensino é tido como dom (CUNHA, et al, 2005), relegando a formação 

de conhecimentos pedagógicos e configurando um papel em que: 

 
[...] não se tem consciência na prática de que a aprendizagem dos 
alunos é o objetivo central dos cursos de graduação e que nosso 
trabalho de docentes deve privilegiar não apenas o processo de 
ensino, mas o processo de ensino-aprendizagem dos alunos e não 
na transmissão de conhecimentos por parte dos professores. Como 
simples e tão-somente repassadores de conhecimento, esse papel 
realmente está em crise e, já algum tempo, ultrapassado (MASETTO, 
1998, p. 12). 

 

Não bastasse essa lacuna na formação de professores, Isaia (2006) registra 

que a universidade, em razão das modificações do mundo contemporâneo, está 

passando por novas transformações. A essas modificações Cunha, Fernandes e 

Pinto (2008) nominam a intervenção de organismos internacionais de fomento e 

investimentos econômicos na Educação, que relacionam quantitativamente o mundo 

do trabalho às instituições educacionais. Isso significa a autonomia da instituição se 

atrela ao processo produtivo, cujo patamar de qualidade é diferente daquele que ela 

tinha como base. “Esse processo vem impactando a área da educação que vai, aos 

poucos, alterando a sua cultura e aceitando – muitas vezes com resistência – ser 

objeto de avaliações externas, na ótica da produtividade” (CUNHA; FERNANDES; 

PINTO, 2008, p. 111).  
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2. Aspectos econômicos e políticos subjacentes ao trabalho docente na 

universidade 

 

A preocupação da universidade em promover elementos que favoreçam o 

desenvolvimento e formação de sua comunidade é impostamente deixada de lado 

para que ela se ocupe principalmente em formar "padrões culturais médios e de 

conhecimentos instrumentais, úteis na formação de mão de obra qualificada exigida 

pelo desenvolvimento capitalista" (SANTOS, 2005 apud SOARES; CUNHA, 2010 

p.3).  

Esta questão é importante, porque, com a interferência econômica e política 

no cerne da instituição, passa-se a prezar os resultados mensuráveis, ou seja, o 

importante, então, é a quantidade de títulos e boas avaliações que a instituição e 

sua comunidade armazenam com a determinação da produtividade científica, tendo 

um conceito de formação docente como consequência natural da formação do 

pesquisador, ainda que as práticas não confirmem elos automáticos entre ensino e 

pesquisa (SOARES; CUNHA, 2010)  

Em relação a essa exaltação na produção do conhecimento científico prático 

imposto para a universidade, Goergen (2006, p.75) explica que o processo de 

expansão do ensino superior no setor privado seguiu critérios quantitativos de 

interesse econômico em sua formação: "A ausência do Estado abriu espaço para a 

ação de privatização neoliberal, de orientação fortemente calcada no modelo 

econômico, alheia aos requisitos de qualidade e de responsabilidade social."  

O autor não critica a expansão do ensino, mas sim a falta de responsabilidade 

do Estado em promover educação de qualidade: “[...]. O Estado retirou-se e 

escancarou as portas para a selvageria mercantilista voraz e irresponsável que, 

agora, dificilmente poderá ser detida" (GOERGEN, p.75). O resultado desta reforma 

significou o encolhimento do espaço público democrático nos direitos e aumento da 

privatização no campo dos direitos sociais já conquistados (CHAUÍ, 1999), já que as 

condições de ensino das faculdades e centros de ensino privadas, muitas vezes, 

não contribuem para a produção de conhecimentos que prepare profissionais 

conscientes de seus papéis sociais (GOERGEN, 2006).  
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Tanto a exigência pela produção científica quanto a expansão do ensino 

superior, através de instituições privadas, provocaram modificações significativas na 

concepção de educação no país, criando papéis para a universidade como 

produtora de pesquisa e para as demais instituições de ensino como preparadoras 

para o mercado de trabalho.  

Essas modificações tem um propósito maior, como afirma Goergen (2006), 

que é de solucionar os problemas da sociedade, ao passo que lhe permita competir 

tecnologicamente com os países desenvolvidos, através do desenvolvimento 

técnico-científico, mas que não reflete sobre os impactos humanos, uma vez que 

relativiza a humanidade pela razão. Mais uma vez, há a necessidade de a 

universidade questionar o papel da ciência que desenvolve. Chauí (1999, p. 7) 

acredita que o conceito de pesquisa deveria ser entendida como:  

 

[...] a investigação de algo que nos alcança na interrogação, que nos 
pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, 
invenção e criação; [...] o trabalho do pensamento e da linguagem 
para pensar e dizer o que ainda não foi pensado nem dito; [...] uma 
visão compreensiva de totalidades e sínteses abertas que suscitam a 
interrogação e a busca; [...] uma ação civilizatória contra a barbárie 
social e política. 

 

Em consonância à reflexão sobre as ações da universidade, Isaia (2006) 

busca questionar o papel da educação superior, seus objetivos e ações, e as 

condições formativas dos docentes, ao enfrentarem essas mudanças, para que a 

qualidade de ensino não fique comprometida pelas ações externas que influenciam 

a educação superior. Até porque, neste modelo de instituição fomentadora de 

pesquisa, o professor é exclusivamente valorizado pelo que produz, tornando-o 

agente de uma prática docente solitária ou restrita à grupos de pesquisa e 

orientados (CUNHA, et al, 2005). 

Chauí (1999, p.3) afirma: a instituição percebe-se inserida na divisão social e 

política e busca definir uma universalidade [...] que lhe permita responder às 

contradições impostas". Na mesma direção, Flexner (1930, apud DEFOURNY; 

CUNHA, 2008 p. 298) atenta para a necessidade de se pensar os problemas e 

demandas da sociedade, já que “a universidade não está fora, mas dentro da textura 

social de uma determinada época”, como forma de lutar contra imposições que 
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comprometem os objetivos da universidade, que tem como princípio o 

desenvolvimento da sociedade.  

Para Goergen (2006) o compromisso da sociedade significa também o 

exercício da crítica, da oposição e resistência às influências que prejudicam o 

trabalho em construir uma sociedade mais justa e igualitária na formação humana e 

cidadã, o que remete, novamente, a formação docente de qualidade.  

Assim, a formação deve ser aquela que vai além do domínio das disciplinas 

científicas ou acadêmicas (IMBERNÓN, 2006) e inclua modelos relacionais e 

participativos que possibilitem ao professor articular todos os aspectos do ensino. A 

docência, segundo Marcelo García (1999)  “[...] representa a combinação entre o 

conhecimento da matéria a ensinar e o conhecimento pedagógico e didático de 

como ensinar”, que capacita o professor a relacionar o conteúdo que se quer ensinar 

e o significado desse conhecimento construído pelo aluno.  

A docência, ademais, é um processo em permanente construção, que tem 

contribuições das características dos professores e suas trajetórias, bem como das 

vivências que estes estabelecem com seus pares, alunos, antigos professores e da 

própria experiência autodidata (SOARES; CUNHA, 2010). Portanto, a construção da 

aprendizagem de ser professor é colaborativa e envolve trocas e representações 

baseadas em atitudes e valores que levam em conta os saberes da experiência 

(BOLZAN; ISAIA, 2010).  

 

3. Contribuições da pedagogia universitária sobre a temática da docência 

 

Todos os aspectos que envolvem a docência universitária é objeto de estudo 

da pedagogia universitária, definida como um campo de estudos sobre o ensino e a 

aprendizagem desenvolvidos na universidade e a formação pedagógica profissional 

do docente para, além da melhoria da qualidade do ensino, a reflexão sobre as 

práticas, os conhecimentos da área e o currículo (LEITE, 2003). Como 

complementação, Lucarelli (2000, apud CUNHA, et al, 2005), afirma que a 

pedagogia universitária: "é um espaço de conexão de conhecimentos, subjetividades 

e cultura, exigindo um conteúdo científico, tecnológico ou artístico altamente 

especializado e orientado para a formação de uma profissão". 
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Ela se distingue da pedagogia em geral porque foca-se na compreensão do 

processo de aprendizagem das pessoas adultas em suas formações profissionais 

(SOARES; CUNHA, 2010) e representa as iniciativas institucionais e individuais para 

a melhoria do ensino superior através de reflexões, pesquisas, experiências e 

discussões sobre a prática profissional docente (FRANCO; KRAHE, 2003). 

Algumas dessas pesquisas tem apontado que a lacuna na formação do 

docente universitário, em relação aos conhecimentos pedagógicos, tem favorecido 

um ensino mêcanico, já que além, do conhecimento fragmentação sobre o processo 

de ensino e aprendizagem, como revela Pimenta e Anastasiou (2005), muitas vezes 

os professores não recebem nenhuma  ou pouca orientação sobre o planejamento, 

encaminhamentos metodológicos ou processos de avaliação.  

Essas pesquisas também confirmam que os problemas enfrentados pelos 

professores na prática docente estão relacionados aos saberes que até então não 

eram valorizados pelas políticas educacionais, pois não permitem quantificar 

produtos (CUNHA, et al, 2005).É imprescindível, então, intervir nessa problemática e 

incitar a reflexão docente para a construção de uma ação educativa eficiente e 

fundamentada.  

Para Anastasiou (2006), é importante que os professores reconheçam-se 

como integrantes ativos na construção desses ideais e mais ainda conhecer quais 

os objetivos que se pretende quanto a formação universitária. Por isso, a docência 

deve compreender o real significado “da sociedade, da educação, da escola, do 

aluno, do ensino-aprendizagem, do saber” (COELHO, 2006 p.43), a fim de se 

repensar e recriar as práticas educativas em relação a sociedade, pois “ao 

apreender um conteúdo, apreende-se também determinada forma de pensá-lo e de 

elaborá-lo” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005 p. 214). 

Como alternativa, tem-se evidenciado a busca pelos próprios docentes por 

programas de pós-graduação em Educação com vistas à satisfação de seus 

interesses e dificuldades na área pedagógica, mesmo que nem sempre essa 

formação seja reconhecida ou valorizada por seus pares (SOARES; CUNHA, 2010). 

Em pesquisa sobre essa formação pedagógica em programas de pós-

graduação em Educação, Soares e Cunha (2010) surpreendem ao verificar que nem 

mesmo estes aprofundam uma reflexão mais sistematizada sobre essa questão. 
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Os dados indicaram que a representação de docência universitária 
compartilhada pelos participantes vincula o ensino à pesquisa, 
entretanto, os saberes pedagógicos são expressos mediante 
formulações genéricas. A pós-graduação Stricto Sensu é percebida 
como o lugar privilegiado para a formação do docente universitário; 
todavia, os coordenadores reconhecem que os programas 
concentram sua atenção na formação do pesquisador, consoante as 
práticas reguladoras da Capes (SOARES; CUNHA, 2010, p.577). 
 
 

Se a pesquisa assume um papel definidor na pós-graduação, como se articula 

a formação do pesquisador com a formação para a docência superior? 

A universidade deve procurar cumprir um requisito básico de sua 

responsabilidade: investigação e docência de qualidade. Segundo Goergen (2006), 

a questão da qualidade das atividades de investigação e de docência é o primeiro e 

mais importante compromisso social da universidade, pois estas são suas duas 

atividades básicas. 

A docência envolve problemas específicos: a transposição didática do 

conhecimento específico, a organização de atividades que facilitem a compreensão 

e transferência de conhecimentos, a vinculação entre teoria e prática e a avaliação 

do processo de aprendizagem. Toda esta trama complexa de funções requer uma 

formação específica e diferente daquela formação de base que confere legitimidade 

ao professor universitário (DONATO, 2007). 

No entanto, “não basta a vontade individual dos professores, é necessário um 

esforço organizado, com responsáveis específicos para desenvolver ações 

formativas voltadas para o desenvolvimento profissional dos professores” (ISAIA, 

2006, p.75). Para Pimenta e Anastasiou (2005) a primeira mudança deve ser a de 

superar o modelo de aula centrado no professor para uma perspectiva de 

construção de conhecimentos pelos alunos. Para isso, o professor pode “[...] 

proceder ao conhecimento e à identificação de quem são seus alunos, o que 

pensam, o que sabem, suas expectativas, a visão que tem do que é ser profissional 

da área ‘escolhida’” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 229). 

Outro aspecto que favorece a qualidade de ensino é o bom relacionamento 

entre o professor e os alunos. Bolzan e Isaia (2010) afirmam que há dois tipos de 

aprendizagens que constituem a docência. O primeiro é a aprendizagem 

colaborativa que ocorre pela dinâmica de trocas entre os colegas da profissão e com 

os alunos: "[...].O compartilhar de ideias, inquietações, dúvidas e ajuda pressupõe 
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atividades colaborativas, favorecendo o avanço do processo formativo em 

andamento" (p. 18). Essa aprendizagem desperta a autonomia dos sujeitos ao 

possibilitar a reestruturação dos esquemas de conhecimentos relacionados às 

situações didático-pedagógicas e profissionais.  

Esta forma de aprendizagem acontece no cotidiano e pressupõe uma relação 

de igualdade entre professores, colegas de profissão e alunos, em que todos 

contribuem para a profissionalização docente, pelo diálogo, troca de experiências e 

convivência. 

A outra forma de aprendizagem mencionadas por Bolzan e Isaia (2010), é a 

aprendizagem docente colaborativa, processo em que o professor interpreta as 

próprias ações docentes a partir do compartilhamento de ideias, saberes e fazeres 

com outros professores: "[...] é através dessa relação plural, interativa e mediacional 

que a aprendizagem se dá, envolvendo um movimento de construção e 

reconstrução de ideias e premissas advindas do processo de compartilhamento" (p. 

18).  

Além do mais, essa aprendizagem ocorre mediante a intenção docente e, 

principalmente, institucional de formação da profissionalização dos professores. São 

momentos em que o os docentes transformam sua prática através da reflexão, 

discussão e troca de experiências intencionalmente, o que a caracteriza como 

processo interdiscursivo e intersubjetivo. Estes dois tipos de aprendizagem levam a 

crer que, quando o docente não consegue pensar sozinho sobre sua prática 

educativa, a instituição de ensino deve auxiliá-lo no clareamento da idéias principais 

que compõem as funções e objetivos do curso em questão.  

Defende-se, portanto, que a formação inicial docente envolva aspectos 

pedagógicos, além da formação científica, que contribuam com um ensino 

intencionado e ações reflexivas, referentes à profissionalização docente e boa 

condução frente aos problemas e questões que influem na universidade. Para além, 

e, envolvendo as aprendizagens citadas por Bolzan e Isaia (2010), é interessante 

pensar espaços de discussão promovidos pelas instituições como forma de suporte 

e incentivo à valorização da carreira docente. Um espaço que vise refletir e discutir a 

prática docente, em que o professor universitário, junto a outros professores, possa 

compartilhar dificuldades, avanços, saberes e valores (BEHRENS, 1998). É uma 

proposição que sugere ao educador a participação ativa no processo de reflexão da 
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sua própria prática e também das práticas de outros professores que compartilham 

das discussões.  

Os cuidados expostos até aqui, trazem uma preocupação de ensino que 

ultrapassa os conhecimentos técnicos e inclua métodos pedagógicos que possam 

contribuir para o aprendizado do aluno.  

Zelar pela formação inicial que abranja conhecimentos específicos e 

pedagógicos, bem como o amparo ao professor em seu ingresso à instituição, com 

medidas que beneficiem o desenvolvimento da carreira docente, é garantir que a 

qualidade de ensino – a construção de conhecimentos específicos, éticos e 

valorativos por parte dos alunos e também pelos professores – seja a mais completa 

possível. 

Isso porque, como afirmam Bolzan e Isaia (2010, p. 19) o processo de 

profissionalização docência é de natureza social, "[...] no qual os esforços de 

aquisição, desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências profissionais 

subentendem um grupo interagindo, centrado em interesses e necessidades 

comuns". Além do mais, a profissão do professor, diferente das outras profissões, 

não resulta em obras físicas, mas implica responsabilidade social e humana para a 

construção de pessoas (GOERGEN, 2006).  

Para construir pessoas, portanto, é preciso fomentar a área docente com 

formação que preceda os conhecimentos científicos e o preparo para a pesquisa e 

inclua a discussão e o respeito entre os pares, bem como o acompanhamento aos 

docentes no cotidiano de suas carreiras. Veiga (2006) defende que a instituição 

deve criar disciplinas específicas de cunho pedagógico nos cursos de pós-

graduação, além de núcleos pedagógicos de trabalho conjunto aos docentes. Tudo 

para que o ensino se torne um processo sistematizado de construção de 

conhecimentos, saberes e fazeres tanto para o professor quanto para o aluno. 

Considerações Finais 

As transformações que afetam a universidade refletem no trabalho docente 

resultando, muitas vezes em dúvidas, isolamento, preocupações com os aspectos 

burocráticos e até mesmo em ações mecânicas por parte de alguns professores sem 

a necessária formação pedagógica e que nem sempre conseguem pensar sozinhos 

em ações que viabilizem um ensino de melhor qualidade. Quando percebem a 
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importância dos aspectos pedagógicos para o trabalho docente, procuram como 

alternativa, cursos ou programas da área da Educação para complementação, ainda 

que não seja garantido que a formação pedagógica configure-se como parte efetiva 

destes programas. 

Para uma docência comprometida com educação de qualidade 

aliada aos objetivos da universidade, é fundamental aos professores formação inicial 

e amparo ao longo da carreira contemplando aspectos que, na medida em que 

desenvolvem a profissão, sejam elencadas. Esse é o objetivo de estudo da 

pedagogia universitária que defende a formação científica aliada à pedagógica 

desde o início. 

A concepção de que a docência vai além do repasse de conhecimentos 

científicos, implica responsabilidade docente no compromisso com a qualidade do 

ensino praticado, métodos, posturas e dedicação. A formação docente é a base para 

que reflexões como estas ocorram ao longo da carreira. Ademais, o amparo 

institucional aos professores possibilitando o compartilhamento de idéias, ações e 

reflexões contribui para o compromisso da própria universidade que é o 

desenvolvimento profissional de pessoas que atuarão na sociedade. 
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