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Resumo: O presente estudo apresenta algumas considerações sobre os resultados encontrados 

na pesquisa-ação desenvolvida em uma turma do curso de Pedagogia da Universidade de Cruz 

Alta - UNICRUZ, durante o estágio curricular da disciplina de Docência no Ensino Superior 

do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Unicruz. A problemática da 

pesquisa constituiu-se em analisar quais as relações estabelecidas entre as reflexões 

promovidas pela disciplina e a prática vivenciada pelos mestrandos durante a realização do 

estágio, que se dividiu em duas fases, a de observação in loco e a de execução. A proposta 

metodológica da pesquisa-ação mostrou-se propícia ao desenvolvimento de práxis 

pedagógicas assentadas no processo de ação/reflexão, assim a formação discente ocorrerá sob 

a perspectiva da pesquisa e do diálogo entre os saberes teóricos e as práticas do mundo real, 

formando profissionais preparados a atuar em diversos espaços. A metodologia adotada nesta 

pesquisa caracterizou-se como qualitativa de cunho bibliográfico e com a aplicação do 

procedimento da pesquisa-ação. O corpus teórico foi embasado em autores como Schön 

(2008), Massetto (2005), Thiollent (2000, 2007), Freire (1996), Zabalza (2004), dentre outros, 

sendo que a análise dos dados foi feita por meio da técnica da análise de conteúdo (AC) de 

Bardin (2009). Dentre os resultados obtidos, é possível citar a compreensão de que o ensino 

universitário precisa estar pautado numa prática reflexiva constante e que o professor 

desempenha um papel primordial na aprendizagem dos seus alunos, por isso a sua prática 

requer desafios diários e muitos estudos. Da mesma forma, contatou-se a importância da 

formação discente estar assentada em métodos que possibilitem aos futuros docentes, a 

construção de práticas inovadoras e reflexivas que contribuam com a formação efetiva e 

integral dos discentes, preparando-os para atuar em contextos profissionais múltiplos e 

variados.    
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Introdução 

 

 A formação e a atuação do professor de educação superior vem sendo construída, 

historicamente, influenciada pelas determinações legais e por diferentes contextos 

emergentes. Seja ele social, econômico, político ou cultural, representando assim, questões 
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merecedoras de uma reflexão crítica e contextualizada que venha contribuir para a prática 

docente e, consequentemente, com a formação de profissionais qualificados para atender 

positivamente às demandas da sociedade e do mercado de trabalho.  

Nesse sentido, a prática reflexiva desenvolvida, no decorrer da disciplina de Docência 

no Ensino Superior do PPG em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Unicruz, 

oferece de modo crítico-reflexivo e com uma perspectiva interdisciplinar, subsídios teórico-

metodológicos que visam a reflexão e construção de novas formas de ensinar e aprender no 

âmbito acadêmico, aproximando o mestrando da prática em sala de aula e os desafios que 

encontrará no dia a dia docente.  

O presente artigo foi elaborado, a partir das discussões realizadas no decorrer das 

aulas da respectiva disciplina e da pesquisa-ação desenvolvida durante o estágio docente em 

uma turma do curso de Pedagogia da Unicruz. O objetivo centrou-se em analisar os saberes 

construídos nas práticas vivenciadas durante a pesquisa e as discussões estabelecidas no 

desenvolver da disciplina, problematizando as relações estabelecidas entre as reflexões e a 

prática vivenciada pelos mestrandos durante a realização do estágio. 

A possibilidade do mestrando avaliar sua prática num processo de reflexão-na-ação e 

sobre-a-ação (SCHÖN, 2008) representa um momento importante, tanto para o professor 

iniciante ou futuro professor, quanto para os professores da disciplina pela possibilidade de 

aprimorar e (re)estruturar conhecimentos para o desenvolvimento da disciplina. O estágio 

desenvolvido, a partir da pesquisa-ação, permite ao mestrando atuar como aluno-professor-

pesquisador, pois ao mesmo tempo em que reconstrói seus saberes e práticas, também alcança 

novos conhecimento e experiências que os auxiliarão profissionalmente.  

Metodologicamente a pesquisa, de caráter social e abordagem qualitativa, 

desenvolveu-se em seu primeiro momento, a partir de dados coletados bibliograficamente que 

versam sobre o processo de implantação das universidade no país. Também foram realizadas 

análises em documentos oficiais da universidade e no plano de estudo da disciplina, para que, 

posteriormente, fosse desenvolvida uma pesquisa-ação em uma das turma do curso de 

Pedagogia.  

Para análise dos dados coletados foi utilizada a Análise de Conteúdo (AC). A escolha 

justifica-se tendo em vista a possibilidade de desenvolver uma análise qualitativa das 

informações reunidas, considerando o contexto, as particularidades envolvidas e os impactos 

que a prática pedagógica ocasionou, na formação do futuro professor universitário.  

O professor universitário precisa desenvolver uma práxis em que a ação/reflexão 

esteja constantemente presente no processo pedagógico. A partir de práticas assentadas na 

pesquisa e no engajamento direto dos sujeitos, professor-aluno, formar-se-á profissionais 



 

 

capacitados para fazer o diálogo entre teoria e prática, oportunizando espaços para que 

possam expandir seus conhecimentos de forma a exercer a profissão com competência e, 

acima de tudo, com responsabilidade. 

 

Breve histórico da criação e implantação do ensino superior no Brasil 

 

O processo de implantação e expansão das universidades no país é recente, teve início 

na década de 1920, já no final do século XX e ainda enfrenta dificuldades para atender às 

demandas, principalmente quando se trata da rede pública. Rossato (2005) afirma que as 

universidades tiveram uma instalação tardia, somente com a proclamação da República é 

iniciaram efetivamente algumas ações importante para a consolidação do ensino superior no 

Brasil. 

Durhan (2005, p, 191) caracteriza o ensino universitário no Brasil como tardio e em 

processo de expansão, especialmente no segmento privado, que, apesar de ser “[...] um 

fenômeno relativamente recente que tem afetado, de modo particular, os países em 

desenvolvimento”, tem sido responsável por suprir a demanda de qualificação que cresce à 

medida que o mercado de trabalho passa a exigir mão de obra especializada. Além de 

extemporânea, a educação superior foi durante muito tempo um privilégio das elites sociais, 

afastando grande parte da população dos bancos universitários.  

 Por volta de 1910 a 1912, foram criadas as universidades, denominadas por Rossato 

(2005) de universidades passageiras, pelo pequeno espaço de tempo em que atuaram, dentre 

elas estava a Universidade do Rio do Janeiro. Em 1920, Epitáfio Pessoa, presidente do Brasil 

na era Republicana, regulamenta a Universidade do Rio de Janeiro, e esta passa a ser 

considerada a primeira universidade funcionando como um agregado de faculdades isoladas.  

Nesse cenário de tentativas de organização do ensino superior, o presidente do Estado 

de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrade, destaca-se como uma figura essencial por ser 

responsável pela criação e regulamentação da segunda universidade federal do Brasil, a 

Universidade de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. 

O fastígio da expansão do ensino superior no país ocorre entre 1930 e 1945, passando 

de 86 universidades para 181 em 1941, durante a era Vargas, por meio do Ministro de 

Educação e Saúde Pública Francisco Campos. De acordo com Rossato (2005), foi Campos 

quem tratou efetivamente de implantar uma organização e estruturar a educação superior, por 

meio do Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931. 

A partir de 1946, começaram a surgir as universidades particulares, com especial 

destaque para a atuação da Igreja Católica, na criação das PUCs. Dentre os fatores que 



 

 

enaltecem o crescimento das universidades está a intensificação de migrações internas no 

país, a urbanização e o acelerado crescimento demográfico que aumentaram o contingente de 

jovens que buscam qualificação superior, ainda assim esse público permanecia com acesso 

restrito ao ensino superior.  

Com o golpe militar em 1964, o processo mundial de industrialização e a necessidade 

de um mercado mais qualificado refletiram diretamente no aumento de procura por vagas na 

universidade. A reforma universitária promovida pela Lei nº. 5.5540/68 foi um dos momentos 

de suma importância para a evolução do ensino superior, trazendo inovações positivas, tanto 

para o setor público, quanto privado.  

Dentre as mudanças, a pesquisa foi um dos aspectos que sofreu restruturação, 

destacando a imprescindibilidade do incentivo à produção cientifica por ser um mecanismo de 

profissionalização (Durhan 2005). Apesar de ter sido um processo lento e que, ainda na 

atualidade, demanda de novas estratégias para superar os problemas e desafios existentes, foi 

com o advento da Constituição Federal de 1988 (CF/88) que o ensino superior ganhou 

destaque e se expandiu, principalmente por meio das instituições privadas.  

A redemocratização do ensino, que ocorreu graças a CF/88, conferiu à educação o 

patamar de direito social, estendendo essa garantia a todos e não apenas a um pequeno grupo 

de privilegiados. Saviani (2010) ressalta que, além de várias reinvindicações, o texto 

constitucional consagrou a autonomia universitária, estabeleceu a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão e viabilizou, por meio de ações pontuais, o acesso da sociedade 

em geral às universidades públicas e privadas.   

Entretanto, mesmo com a ampliação das instituições privadas, o ensino superior não 

superou o contexto de deficiência, pois entre os desafios estão as dificuldades de ingresso e 

permanência dos alunos, ocasionadas pela falta de políticas públicas em nível superior.  A 

carência de incentivo à pesquisa e a pós-graduação são igualmente pontos que merecem 

destaque, pois não basta apenas qualificar os profissionais em nível de graduação, mas 

também ofertar oportunidades para que continuem se aprimorando. 

Nas últimas duas décadas, mesmo com registros de expansão no campo da pós-

graduação e de investimentos em pesquisas, o país ainda está inviabilizando o acesso ao 

ensino superior há uma grande parcela da população. Esse é o caso também dos profissionais 

da educação, É que ainda, na sua maioria, não possuem formação adequada para o ensino 

superior, sendo necessário focalizar o olhar também para o trabalho pedagógico docente.  

 

Relações entre: Plano de Desenvolvimento Institucional, Plano de Ensino da 

Disciplina e a Prática Pedagógica 



 

 

 

O profissional universitário precisa, além de um bom domínio teórico sobre sua 

prática pedagógica, conhecer a instituição em que está vinculado. Entre os conhecimentos 

básicos estão, o Plano de Desenvolvimento da Instituição e seu Projeto Político-Pedagógico e 

o Plano de Ensino da disciplina que irá ministrar, documentos que orientam o professor e sua 

atuação docente.  

Por meio da breve análise realizada para o desenvolvimento do projeto, primeiramente 

apresenta-se a missão da Universidade, conhecimento mister para a compreensão das 

atividades vinculadas à IES. De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI 

(2013, p. 20), verifica-se que:  

 

A Universidade de Cruz Alta tem como MISSÃO a produção e socialização do 
conhecimento qualificado pela sólida base científica, tecnológica e humanística, 

capaz de contribuir com a formação de cidadãos críticos, éticos, solidários e 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

 

Nesse sentido, se clarifica que a universidade almeja patamares de um fazer 

universitário centrado no ensino qualificado, concretizado pela pesquisa e extensão. O perfil 

do egresso sustenta-se em sua capacidade crítica, ética e solidária oriunda de uma formação 

que considera o conhecimento acumulado e sustentado por diferentes correntes teórico-

políticas que constroem a capacidade de reelaborar, a partir do contato com a realidade social.  

Nessa direção, defende a formação por meio de processos pedagógicos qualificados, 

pela metodologia crítico-reflexiva; pela vivência universitária pautada na liberdade, 

responsabilidade e na gestão democrática e colegiada, sem se esquecer do respeito ambiental. 

Seu egresso terá uma atitude de protagonista de ações críticas e reflexivas pautadas na tomada 

de decisões comprometidos com a vida, com os direitos humanos e com os rumos de um 

planeta mais justo e solidário para todos os que dele fazem parte. 

Durante as observações realizadas na disciplina de Prática Docente III – Gestão dos 

processos e dos espaços educativos, percebeu-se que o professor regente, ao mesmo tempo em 

que trazia a teoria, fazia a relação com a prática dos profissionais da educação, seus discentes, 

nos seus espaços escolares. Demonstrando que as pautas dos documentos estão refletidas nas 

suas ações em sala de aula e que a formação crítico-reflexiva está acontecendo durante as 

aulas, como consta no plano de ensino da disciplina. 

Esta disciplina estuda pressupostos teóricos e metodológicos da gestão dos espaços e 

dos processos educativos nos ambientes escolares e não escolares. Conforme consta no plano 

de ensino, analisa-se o contexto educativo e a atuação do pedagogo nos diferentes espaços, 



 

 

bem como promove a investigação e reflexão crítica acerca da prática de processos 

educativos, de organização, de participação e de gestão. 

A metodologia das aulas fundamenta-se nos pressupostos da pedagogia crítica, em 

uma abordagem dialética, priorizando como princípios a interlocução de saberes, o 

desenvolvimento da consciência crítica e da autonomia pedagógica, a produção de 

conhecimentos. Além do processo reflexivo, abordado mediante várias estratégias durante o 

semestre, a forma de avaliação da disciplina caracteriza-se por ser contínua, diagnóstica, 

processual e participativa.  

O plano de ensino apresenta inicialmente a missão da universidade e o perfil do 

egresso. Na página da universidade, encontram-se informações sobre o perfil do pedagogo 

que a universidade deseja formar. Nesse sentido, o curso de Pedagogia busca formar 

profissionais capazes de realizar a reflexão na ação sobre a ação.  

Dessa forma, preza por profissionais que estejam ligados constantemente com o 

cotidiano, com a realidade, compreendendo sempre seu trabalho como ato de emancipação, 

político, crítico, produtivo, produzido nas relações com os outros sujeitos. Assim, tanto nas 

experiências e reflexões produzidas, quanto nas práticas reveladas, o profissional terá 

possibilidade de aprimorar seu fazer pedagógico. 

Para além da análise dos documentos, a docência assume com estes princípios, um 

olhar em que, conforme Masetto (2005, p.83), “o professor assume o papel de mediador 

pedagógico[...] fazendo com que os mesmos tenham a oportunidade de construir suas 

aprendizagens numa relação de troca de saberes e experiências”. A vinculação da teoria com a 

prática pedagógica rompe com os modelos de ensino, nos quais os alunos tomam 

conhecimento dos saberes práticos, apenas após formados, momento em que as lacunas do 

ensino são evidenciadas pelos profissionais que não estão preparados para assumir os desafios 

reais da sociedade e do mercado. 

As colocações de teoria e prática vêm ao encontro dos objetivos que a universidade 

busca nos marcos regulatórios e democráticos, visando à formação cidadã, pautada no 

respeito da diversidade da sociedade pós-moderna e nas mais variadas relações que uma 

comunidade pode realizar nas suas práticas sociais. Igualmente, mostra-se indispensável que 

os profissionais contribuam por meio de sua atuação com a superação dos problemas sociais 

existentes nos contextos, nos quais estão inseridos, qualificando-os e preparando-os para 

exercerem suas atividades de forma comprometida e ética.  

A universidade e a sociedade possuem uma relação de dependência e 

complementação, que, além de expressar o compromisso que a primeira tem em formar 

sujeitos envolvidos com o desenvolvimento social através da educação, a sociedade retribui 



 

 

com ações que auxiliem o ensino a expandir-se e superar os obstáculos existentes. Embora a 

sociedade esteja pautada na compreensão capitalista, geradora de avanços tecnológicos, mas 

também de desigualdade, competitividade e seletividade, “[...] produz e socializa o 

conhecimento científico, tecnológico, mas também humanístico, capaz de contribuir com a 

formação de cidadãos críticos, éticos, solidários (PDI, 2013, p.45). 

Essa perspectiva se evidencia nas discussões em sala de aula, por parte da docência do 

professor, quando propõe aos alunos que, ao final das discussões e observações realizadas 

durante a pesquisa nas suas escolas, produzam um artigo científico para publicação e que 

sempre que possível contribuam cientificamente nos seus espaços escolares. 

A educação é versada neste contexto como “[...] processo social, cultural, dinâmica e 

complexa, intencional ou espontânea” (PDI, 2013, p.45), onde todos podem contribuir para a 

construção de conhecimentos, além de receberem a oportunidade de agir ativamente em seu 

meio de convívio. Sob o mesmo enfoque está o conhecimento, construção resultante do 

movimento sócio-histórico que os sujeitos realizam, a partir das suas relações na sociedade 

em que interagem, assim como a sociedade influenciam na construção das identidades dos 

sujeitos, estes também contribuem com as transformações sociais.   

Masetto (2005) afirma que utilizar os diversos espaços para dinamizar cursos, motivar 

os alunos na busca de uma profissão com competência, assumindo sua responsabilidade na 

sociedade é fundamental. Do mesmo modo, atualizar currículos, integrando universidade e 

sociedade é uma ousadia que precisa ser efetivada nos espaços universitários e que demanda 

profissional competente e responsável com o seu trabalho e com a missão da instituição. 

Após essa breve análise documental, restou evidente que, tanto a universidade, como o 

curso de Pedagogia, o plano de ensino e a prática pedagógica do professora da disciplina estão 

interligados pelos mesmos princípios e valores, na busca sempre pela ação – reflexão e 

formação de um cidadão crítico e comprometido com sua realidade e a melhoria dos 

contextos existentes. 

 

Tecendo relações: a práxis pedagógica do estágio  

 

Na disciplina de Docência no Ensino Superior, os mestrandos são desafiados a 

trabalhar diretamente com os alunos, por meio de uma pesquisa-ação que possibilita com que 

vivenciem e construam saberes acerca da prática docente. Para definir esse método de 

pesquisa, resgata-se o pensamento de Thiollent (2000, p. 14), o qual refere que: 

 

 



 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

 

A metodologia da pesquisa-ação e o estágio curricular realizado durante a disciplina, 

além de aproximar os sujeitos dos contextos reais em que estão inseridos, também oportuniza 

vivências positivas aos mestrandos por ser um momento em que ocorre a modificação da 

situação existente e o aprimoramento dos saberes e práticas existentes. A reflexão sobre a 

prática simboliza uma ferramenta de desenvolvimento das concepções profissionais, que, 

conforme alude Imbernón (2012, p. 103), auxilia “[...] de maneira que lhes permita examinar 

suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes [...] da reflexão sobre o 

que se faz e para que se faz”.  

Por meio da atividade de estágio e da pesquisa-ação, os mestrandos se tornam 

professor-pesquisador-alunos, pois simultaneamente ensinam, aprender e re(constroem) suas 

práticas, e os discentes operam como alunos-pesquisadores-professores, contribuindo de 

forma ativa com a construção do futuro professor e com o aprimoramento do seu 

conhecimento.  

Em razão disso, o problema de pesquisa constituía-se em analisar as relações 

estabelecidas entre as reflexões apresentadas pela disciplina de Docência no Ensino Superior 

e a prática vivenciada pelos mestrandos. Para resolver a problemática, além das discussões em 

aula, fez-se, conforme já exposto, a análise dos documentos oficiais da universidade, com o 

propósito de conhecer os princípios e concepções da instituição e sua relação com a prática do 

professor.  

No período das observações in-loco na turma, o objetivo a ser alcançado foi o de 

conhecer o docente regente e sua metodologia de trabalho, assim como se ambientar e 

observar o perfil da turma para planejar as atividades da futura regência. Por último, foi 

realizado o estágio em si, processo em que o mestrando é provocado a trabalhar com os 

alunos num período de três aulas da disciplina observada, acompanhado pelo professor 

regente, a fim de colocar em prática as reflexões estabelecidas na disciplina. 

Com esses passos, a pesquisa-ação busca a inserção do pesquisador no meio 

pesquisado, no caso, no exercício da docência e a busca pela autoavaliação e transformação, 

pela formação de um professor capaz de exercer a docência de forma reflexiva. Ao mesmo 

tempo em que o mestrando toma conhecimento da prática em sala de aula, o que contribui 

com o desenvolvimento de técnicas de aprendizagem na futura profissão, também amplia seus 

saberes, a partir das contribuições que o convívio com a turma lhe proporciona.  



 

 

O período das observações é de suma importância, pois revela como está o ambiente 

de aprendizagem. É o momento em que é possível observar, se o planejamento, os objetivos e 

as metas que versam os documentos oficiais da instituição realmente acontecem no dia a dia 

da sala de aula. Diante disso, justifica-se a necessidade de estar atento a todas as informações 

que podem emergir, tanto da observação da atividade docente, quanto de sua execução 

propriamente dita.  

No início das observações, percebeu-se que as discentes possuem, em seu discurso, 

concepções, as quais, ao longo do tempo, foram se consolidando e que se tornam difíceis de 

serem trabalhadas, como a de um ensino tradicional na sala de aula. Assim, logo na primeira 

observação, verificou-se a grandeza e a importância do trabalho do professor para que aos 

poucos as ideias possam ser modificadas e novos saberes possam ser agregados.  

Tais fatos são reforçados pelas características das discentes, que, em razão da idade e 

muitos anos de docência, carregam uma concepção tradicional acerca do processo de aprender 

e ensinar. Da primeira aula até a terceira observação foi possível constatar uma mudança em 

algumas alunas, pois, no seu ambiente escolar, faziam relatos de que já estavam mais flexíveis 

e buscavam questionador a rotina e as concepções da escola em que trabalham, e não 

simplesmente reproduzir um modelo de ensino.  

O papel do professor, no caso da docência em ensino superior, é fundamental para que 

as discentes possam perceber que é necessário avançar nas discussões e aos poucos modificar 

a prática, sensibilizando-as de que o ensino nas escolas precisa ser construído e não 

meramente transferido. Essa re(formulação) do conhecimento busca despertar, nos futuros 

profissionais, o comprometimento com um trabalho responsável e que possibilite mudanças 

sociais e pessoais dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, pois, conforme versa 

Freire (1996, p. 47), “saber ensinar não é transferir conhecimento mas criar as possibilidades 

para sua própria produção ou a sua construção”. 

Masetto (2003) enfatiza que é necessário pensar que o aluno é uma pessoa em 

formação, e o ensino universitário requer um ensino em que se considere o aluno e o 

desenvolvimento de suas capacidades e aponta três desenvolvimentos principais nos docentes 

universitários.  Para o docente do ensino superior, muitos são os desafios de uma prática, na 

qual possa conciliar criação e reflexão. Em uma turma com muitas conversas paralelas e 

várias interrupções por outros assuntos, como a que foi trabalhada, o professor precisa ter 

sapiência, criatividade e, acima de tudo, um bom domínio teórico.  

Para ilustrar alguns dos desafios da docência, cita-se Freire (1996), o qual afirma que 

o professor precisa ter autoridade, mas não pode ser autoritário, dessa forma as aulas terão um 

encaminhamento adequado e o espaço de conhecimento estará garantido. Ter bom domínio 



 

 

teórico é fundamental para que o docente possa promover discussões com argumentos que 

demonstrem sua segurança, estabelecendo uma relação de confiança entre aluno e professor, 

pois “a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor” (FREIRE, 1996, 

p.92).  

O saber docente legitima a docência e qualifica o trabalho do professor. Para que isso 

aconteça o profissional deve estar motivado e comprometido com sua formação, que 

continuamente deve levar a reflexão da sua ação com a prática. Freire (1996, p.39) afirma que 

“[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica 

sobre a prática”, pois é a partir dessa ação-reflexão que será possível a reconstrução dos 

saberes e das técnicas por meio das experiências vivenciadas no cotidiano.  

Esse compromisso na atuação educacional compõe o processo de conhecimento 

pedagógico que envolve, tanto a maestria, quanto os saberes que são construídos nas relações 

entre os alunos. Bolzan (2008, p. 105) afirma que o conhecimento pedagógico é “[...] um 

conceito base que se refere a um conhecimento amplo construído pelo professor, em seu 

processo formativo, implicando o domínio do saber fazer, bem como do saber teórico e 

conceitual e suas relações”. 

Os saberes não se constroem somente com a qualificação inicial, são necessários 

estudos teóricos contínuos, além de várias tentativas e frustrações, reflexão acerca da prática 

docente e, acima de tudo, um olhar atento e diversificado para cada turma de forma a tender 

suas particularidades. Esses conhecimentos se constituem ao longo da caminhada do docente 

e representa uma possibilidade de estar sempre repensando sua prática por meio das 

formações continuadas, importante instrumento de qualificação e atualização do profissional 

docente. 

Estas questões foram estreitamente observadas durante a pesquisa. Neste pequeno 

período de estudos foram necessários momentos de planejamento, de estudos teóricos e 

reflexões sobre a prática a ser exercida. Dentre os objetivos a serem atingidos estavam a 

criação de aulas que pudessem ser compreendidas pelas discentes e que se pudesse estabelecer 

uma relação de troca de saberes.  

Dentre as atividades planejadas, estavam estudos individuais, estudos em grupo, 

dinâmicas e apresentações, sempre alicerçados na missão da universidade e nas concepções 

que o curso de Pedagogia busca formar em seus alunos. Considerações como a de que, para a 

formação do educando várias são as práticas educativas que precisam ser enfatizadas durante 

as aulas, como exemplo, o exercício da leitura e da pesquisa, a discussão e a reflexão no 

processo de construção e reconstrução do saber. 



 

 

 Zabalza (2004) considera que o processo da docência está amparado em duas bases. A 

primeira se constitui no desenvolvimento individual do professor e a segunda nas 

necessidades institucionais. É necessário que o docente faça a união dessas duas bases, para 

que o saber prevaleça e o conhecimento científico possa ser construído de maneira que leve o 

educando a ser formado dentro do que a instituição e o professor acreditam, num processo 

dialético entre o conhecer e o saber fazer. 

A partir da pesquisa-ação e da vivência direta com os alunos, muitos saberes foram 

construídos, principalmente o de que a tarefa do docente universitário requer 

responsabilidade, comprometimento e conhecimento teórico. A formação profissional 

pressupõe a compreensão de que a prática pedagógica é um processo contínuo que se 

estabelece através da relação entre a análise e a reflexão. É na busca por uma identificação 

profissional que a prática reflexiva deve se tornar constante na atuação docente, pois assim 

como o processo pedagógico é mutável e dinâmico, o professor também precisa reformular 

suas práxis e entendimentos. 

 

Considerações finais 

 

A partir das discussões estabelecidas durante as aulas da disciplina de Docência no 

Ensino Superior e a pesquisa-ação desenvolvida, percebeu-se que a docência é um processo 

complexo que exige reflexão e estudos contínuos sobre o ensinar e o aprender.  

As reflexões realizadas ao longo da disciplina e na prática do estágio resultam em 

experiências que contribuem com a formação dos mestrandos que buscam, por meio da pós-

graduação, aperfeiçoar seus conhecimentos e técnicas para enfrentar com responsabilidade e 

humanidade os desafios do ensinar, no espaço universitário. O contato direto com os alunos 

do ensino superior e a metodologia da pesquisa-ação potencializam a construção de saberes e 

práxis docentes transformadoras e profissionais qualificados a atuar em diversas frentes, 

capazes de estabelecer o diálogo entre teoria e prática por intermédio de métodos de ensino 

democráticos.  

Além de contribuir com a formação dos mestrandos, a atividade também colaborou 

com o aprimoramento dos discentes, que, pela pesquisa-ação, atuaram como colaboradores no 

processo de desenvolvimentos dos futuros professores universitários, assim como no próprio 

procedimento de formação de saberes. A estruturação de práticas renovadoras que permitam a 

reflexão acerca das ações de professores e alunos constituem um modelo de ensino flexível e 

que se transforma com o objetivo de formar sujeitos com consciência crítica, ética e 

responsabilidade social, profissional e pessoal em todos os espaços.    



 

 

Logo, perceber que o ensino universitário requer conhecimentos, habilidades a serem 

desenvolvidas, que a disciplina em que o docente atua não pode ser simplesmente transmitida, 

faz, desse futuro professor, um profissional certamente mais sensato. Ademais, além do 

envolvimento do docente, serão também pré-requisitos da sua atuação, o conhecimento 

científico, a rigorosidade metódica, o respeito à autonomia, à liberdade do aluno e o bom 

senso para fazer as interferências, quando necessárias e que, acima de tudo, é importante não 

esquecer que está trabalhando com seres humanos. 

 

Referências 

 

BOLZAN. Doris Pires Vargas. Pedagogia Universitária e processos formativos: a construção 

do conhecimento pedagógico compartilhado. In: Trajetórias e Processos de Ensinar e 

Aprender: didática e formação de professores. Edla Eggert et al, (org.). Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 2008. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 

Paulo: Paz e Terra. 1996. 

 

IMBERNÓN, Francisco. Inovar o Ensino e a Aprendizagem na Universidade. São Paulo: 

Cortez, 2012. 

 

MASETTO, Marcos Tarciso. Competência Pedagógica do Professor Universitário. São 

Paulo: Summus, 2003. 

 

ROSSATO, Ricardo. Universidade: nove séculos de história. Passo Fundo: UPF, 2005. 

 

SAVIANI, Dermeval. A expansão do ensino superior no Brasil: mudanças 

e continuidade. Revista Poíesis Pedagógica - V.8, N.2 ago/dez.2010; pp. 4-17. 

 

SCHÖN, Donald. Educando o profissional reflexivo. Porto Alegre. Porto Alegre. Artmed, 

2000. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez. 2000. 

 

UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Universidade de Cruz Alta, UNICRUZ. 2013-2017. 

 

ZABALZA, Miguel A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto 

Alegre: Artmed, 2004.  

 


